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JEŽÍŠ – SVĚTLO SVĚTA 

"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila."  Janovo evangelium 1,5 
 

Když mi bylo asi sedm let, sledoval jsem 

tajně film, na který mi rodiče zakázali se 

dívat. Zločinec se tam k oběti vždy připlížil 

zezadu – z davu nebo ze tmy – a vrazil ji nůž 

do zad. Můj strach ze tmy byl od té doby 

téměř panický. Když jsem byl sám doma, 

musel jsem si často rozsvítit ve všech 

pokojích. Teprve jasné světlo rozptýlilo mé 

dětské obavy z neznámého vraha číhajícího ve 

tmě. To mám za to, že jsem neposlechl 

rodiče:-). 

Je to právě světlo, které pomáhá překonat 

strach z neznámého. Světlo je mnohem 

silnější než tma. Ani tuny temných 

kosmických hlubin nepohltí světlo vyslané  

 

SLOVO EDITORA 

Milí čtenáři, 

Jistě jste zažili ten pocit, když dlouho 

nepršelo a vy jste navzdory všemu zatoužili 

po dešti. Stejně tak teď s přicházejícími 

podzimními plískanicemi a nečasem toužíme 

po sluníčku, teple a létě. Kéž by se aspoň na 

chvilku ještě slunce vrátilo a zahřálo nás. Je to 

prostě tak, že vždy prahneme po tom, co 

zrovna nemáme. Je to taková lidská neřest  

V říjnovém čísle Nedělních listů nám ale 

chceme připomenout jednu velmi důležitou 

věc – i pramen živé, nevysychající vody, i 

světlo, které nehasne, i radost, která nekončí, i 

pokoj, který nás povede životními zkouškami 

– to vše máme v Ježíši Kristu. 

Přeji vám, abyste při čtení našli spoustu 

zajímavého a v Kristu vždy nacházeli, to co 

nejvíce potřebujete. 

Za redakci Lenka Chrobočková 

 

hvězdou vzdálenou od nás tisíce světelných 

let. Tma je chladná a nebezpečná, světlo 

hřejivé a povzbuzující. Sice i v chladnu a 

temnu pod těžkým kamenem se to hemží 

životem, ovšem takovým, který nám není 

úplně blízký. Tma je zmatek a chaos, světlo 

přináší jistotu a bezpečí. Ti, kdo tápou ve 

tmě, mohou zle ublížit sobě i ostatním. Ti, 

kteří chodí ve světle, mohou mnohem 

snadněji nalézt ztracenou věc nebo dojít tam, 

kam potřebují.  
Pokračování na další straně 

NEDĚLNÍ LISTY 10. číslo, 6. ročník 

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 23. října 2011 

 

Čtení: Mk 12,28-34, Ř 14,17-19, Ž 122,2-3.7-9 18. neděle po Trojici 
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Na pozadí této obecné symboliky světla a 

tmy dobře chápeme, proč Bible přirovnává 

Boha a jeho syna Ježíše Krista ke světlu: „Na 

počátku bylo Slovo – rozuměj Kristus. To 

SVĚTLO ve tmě svítí a tma je nepohltila.“  

Jak je nám Kristus světlem? Odhalil, jaký je 

Bůh. Udělal nám jasno v našem tápání o 

Bohu. „Přeložil“ nám Boha. Pak ovšem Ježíš 

zviditelnil ještě něco jiného, mnohem méně 

příjemného. Pod jasným reflektorem své 

čistoty a lásky odhalil prach a špínu našeho 

hříchu. Nikde jinde nevidím křehkost, 

omylnost, slabost, hříšnost svou i celého světa 

jasněji než v Kristově světle. A ještě do třetice 

je nám Kristus světlem. Ozářil naši nejhlubší 

temnotu, totiž tu smrtelnou, do které se 

každý z nás propadá při svém konci.  

I přes propast staletí platí jeho nabídka být 

naším životním světlonošem a průvodcem: 

Budeš-li mi důvěřovat a necháš-li se vést 

světlem, které jsem přinesl, na své cestě 

nezabloudíš ve tmách a dojdeš do Božího 

království! 

Roman Mazur 

 
 

misie 

POZDRAV Z DÁNSKA  

Posílám vám srdečný pozdrav ze své "Mise 

v Dánsku". Jsem tady přibližně 7 týdnů a 

pracuji jako dobrovolník v křesťanském 

rehabilitačním centru pro bývalé narkomany 

a alkoholiky. Tuto příležitost jsem získala 

díky Slezské diakonii, která hostuje a vysílá 

dobrovolníky v rámci programu Evropské 

unie. Tento projekt bude trvat 9 měsíců. Jsem 

velice vděčná Bohu za tuto příležitost, protože 

mohu poznat novou kulturu, nový pohled na 

život a také na křesťanství. Mohu získávat 

nové zkušenosti a mohu se hodně učit od lidí, 

kteří žili na ulici a byli závislí na drogách a 

alkoholu. Tito lidé přijali Pána Ježíše do svého 

života a já mohu být svědkem toho, jak 

duchovně rostou a fungují v životě s ním. 

Zažívám tu mnoho zajímavých věcí, 

potkávám hodně úžasných a zapálených lidí, 

a mohu slyšet obrovské množství někdy až 

neuvěřitelných svědectví.  

Co se týče mé práce, jsem něco jako 

pomocník, pomáhám v kuchyni, uklízím 

dům, pracuji v produkci, na zahradě, nebo 

dokonce jsem i natírala okna. Což byla 

obrovská zábava.  

Toto místo se nachází na ostově Fyn, v 

městečku Ryslinge. Musím říct, že Dánsko má 

naprosto nádhernou přírodu a občas se 

nestačím divit, jak je tu krásně. Mám k 

dispozici kolo, tak se snažím tuto úžasnou 

přírodu prozkoumávat ze sedla kola. Měla 

jsem také možnost být v Kodani, která je 

opravdu nádherná. A také v Odense, které je 

rodištěm Hanse Christiana Andersena, autora 

slavné Malé mořské víly, jejíž sochu jsem 

měla také možnost vidět. Ale přes obrovské 

množství lidí jsem ji skoro neviděla.  

Tímto bych vás chtěla také poprosit o 

modlitby jak za můj duchovní růst zde a za 

nové a nové zkušenosti, tak i za lidi, kteří žijí 

tady, aby neztratili svou lásku k Ježíši. Nejvíce 

bych vás však chtěla prosit za modlitby o 

jednoho muže, který je tady a je velice 

nemocný. Je mu 29 a má rakovinu mozku a 

AIDS.  

Pán s Vámi. 

Petra Jančíková  
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DRAZÍ BRATŘI A SESTRY, 

jak mnozí víte, tak koncem května jsem se 

vrátil ze své misijní cesty do Nigérie, kde jsem 

pomáhal v oblasti počítačů. Posledních pár 

dní bylo dost zajímavých a také bylo třeba 

dodělat spoustu práce před tím, než odjedu. 

Další misionář, který bude pomáhat 

v počítačové kanceláři měl totiž přijet až 

v říjnu, takže 3 měsíce po mém odjezdu zůstal 

v počítačové kanceláři pouze Sunday 

(nigerijský počítačový technik) a některou 

rutinní práci převzali i jiní misionáři. 

Proto když jsem se loučil se všemi 

spolupracovníky, jsem se nabídl, že ještě 

možná přijedu v září na měsíc, aby nový 

misionář nemusel hned po svém příjezdu 

tvrdě pracovat a mohl se v klidu s rodinou 

zabydlet a tím získal i více času se 

rozkoukat, jak to funguje v počítačové 

kanceláři. 

Při cestě zpátky do ČR jsme s Honzou V. 

zažili spoustu překvapení. První byl 

nečekaný výbuch sopky na Islandu, kvůli 

kterému málem zrušili let. Proto jsem celý 

večer před odletem strávil u televize 

sledováním počasí. Jen jsem se v duchu 

modlil, aby to dobře dopadlo a že pokud se 

dostanem do Evropy, už bude vše OK. Pán si 

to ale zařídil tím, že rozfoukal sopečný prach 

nad Londýnem.  

Z Nigérie se nesmí vyvážet Yam (taková 

místní brambora), ale Honzovi tak chutnala, 

že nemohl odolat tomu, aby ji nepřivezl 

domů na ochutnávku známým. Já jsem měl 

osobně strach, že z toho při kontrole 

zavazadel budou problémy, ale když se nás 

na letišti zeptali, co vezeme a když jsme 

pověděli, že jsme misionáři, co se vrací domů, 

tak se na nás usmáli a bez jakýchkoli 

problémů pustili.   

V Londýně jsme se zkontaktovali 

s rodinami. V Praze na nás mělo čekat auto, 

které nás mělo i s Honzou odvést domů. Ale 

když se přiblížil čas našeho odletu z Londýna 

do Prahy, dověděli jsme se, že náš let byl 

zrušen. Upřímně, uvědomil jsem si, že Pán 

nás asi chtěl něčemu naučit. Zůstali jsme totiž 

přes noc na letišti. Bylo nám řečeno, že první 

volná místa v letadle jsou až za dva dny, tak 

jsme poslali auto, které nás v Praze čekalo, 

domů do Těšína. Hned ráno jsme ale sehnali 

místo v prvním letadle do Prahy. Vcelku 

sranda, jelikož jsme se museli nějak dostat se 

spoustou kufrů do autobusu a pak do vlaku. 

Honza však všechno zařídil a než jsem se 

vzpamatoval, už jsem seděl ve vlaku směr 

Český Těšín.  Doma na nádraží už mě 

přivítala rodina.  

Další 3 měsíce jsme strávil doma, měl jsem 

pár prezentací o mé službě v Nigérii a 

navštívil spoustu svateb mých přátel  
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Z celé půlroční finanční podpory v Nigérii 

mi zůstaly finance, které by přesně pokryly 

můj krátký výjezd do Nigérie, rozhodl jsem se 

tam tedy ještě na chvíli odjet pomoct. Proto 

jsem 4.září odletěl a s sebou jsem vzal pár 

dárků pro mé nigerijské přátele, ale i novou 

tiskárnu (v Nigérii je totiž těžké sehnat 

kvalitní zboží, a proto spousty elektroniky 

dováží misionáři). Tu nyní používají ostatní 

misionáři ke své práci. Po dobu mé 

nepřítomnosti byl v Jos v Nigérii na chvíli i 

Richard Young, který se stále vzdáleně stará o 

počítačovou kancelář. Když jsem se první den 

ukázal v kanceláři, dostalo se mi vřelého 

přivítání. Měl jsem opravdovou radost, že 

můžu vidět známé a i spoustu nových tváří. 

V počítačové kanceláři se nasbíralo spoustu 

práce, kterou bylo třeba udělat a nebo jsem 

mohl i dokončit to, co jsem předtím nestihl. 

Během pobytu jsem se ale dověděl, že onen 

nový počítačový technik nepřijede v říjnu, že 

se musíme modlit, aby mohl získat 100% 

podporu. Proto jsem se opět snažil udělat co 

jak nejvíce práce, aby Sunday mohl řešit jen 

nejdůležitější problémy s počítači. 

Domů jsem se vrátil 2. října a na letišti mě 

přivítala má rodina. 

Nyní se chystám na několik prezentací o mé 

práci v Nigérii a určitě taková prezentace 

bude i v našem sboru. 

A co dále? Nyní si hledám práci, chtěl bych 

se oženit, a když má budoucí žena dostuduje, 

možná vyjet s ní na další misijní cestu. To teď 

je ale vše v Božích rukou a hodně se za to 

modlím. 

Moc vám děkuji za modlitby, chtěl bych vás 

poprosit, bratří a sestry, o modlitby za toho 

nového počítačového technika, aby získal co 

jak nejdříve plnou finanční podporu, a mohl 

se pak co nejdříve zabydlet i s dětmi v Nigérii 

a začít pracovat v počítačové kanceláři. Jeho 

jméno je Bob Heren a je z USA. 

Už se na vás moc těším na některé z mých 

prezentací.  

 

Pán vám žehnej!!! 

Martin Stařičný 

 

z dějin české reformace 

TOBIÁŠ ZÁVORKA LIPENSKÝ 
Pokud někdy vaše oko při 

zpívání písní z kancionálu 

sklouzne mimo samotný text 

písní, možná jste si povšimnuli, 

že některé z nich pocházejí 

z kancionálu Závorkova. Vyda-

vatelem tohoto zpěvníku, 

nesoucího název Písně chval 

božských, byl luthersky o-

rientovaný kněz Tobiáš 

Závorka Lipenský. 

Tobiáš Závorka přišel na svět 

v Lipníku nad Bečvou v roce 

1553 (uvádí se rovněž datum 

1533 i data 1554 či 1555). 

V mládí měl díky svému otci 

blízké vztahy s Jednotou 

bratrskou, což se ale později 

změnilo. Vyučil se krej-

čovskému řemeslu a odešel 

na zkušenou do Slezska, kde 

se zřejmě dostal pod vliv 

lutherské reformace. Poté se 

vrátil na Moravu, pobýval 

v Dřevohosticích a ve Slav-

kově u Brna. Před rokem 

1578 byl zřejmě opět na 

území Slezska ordinován za 

duchovního. Jako kněz 

působil tři roky ve Slavkově. 

Byl však odtud vykázán 

poté, kdy se během ko-

ledování dostal do konfliktu 

se členem Jednoty bratrské. 
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Přesunul se na Vsetínsko, později zastával 

duchovenský úřad v Olší, severozápadně od 

Brna. Jeho dalším působištěm byla mezi léty 

1592 a 1597 Bystřice pod Hostýnem. Poté 

působil jako farář a děkan v Doubravníku. 

Jako děkan byl zodpovědný za církevní 

poměry na celém panství. Tobiáš Závorka 

zemřel roku 1612 (objevuje se i údaj 1614). 

Závorka vydal Zpívání pohřební staré i nové, 

shromážděné a složené. Písně chval božských jsou 

zpěvníkem, v němž mají zastoupení lidové 

motivy, díla ze starých liturgických zdrojů i 

překlady písní zahraničních. Tento kancionál 

posloužil ve značné míře Jiřímu Třanovskému 

pro přípravu jeho Cithary sanctorum. Dalším 

Závorkovým počinem bylo sestavení Pravidla 

služebností církevních, jež vyšlo roku 1607. Jeho 

cílem bylo předložit řád pravé bohoslužby a 

sjednotit rozmanité bohoslužebné formy. 

Závorka se snažil zachovat staré zvyky, které 

se podle jeho mínění osvědčily a kritizoval ty, 

kdo se snažili vše staré jakožto špatné 

vyloučit. Pravidlo služebností církevních bylo 

vytištěno v tiskárně ve Velkých Němčicích u 

Židlochovic, jíž vedl jeden ze synů Tobiáše 

Závorky, Václav. 

MCH-NL 

Radosti 

S radostí připomínáme to, co už hrdý tatínek Otmar Humplík ohlašoval na 

bohoslužbách: manželům Humplíkovým se narodilo čtvrté miminko! Stalo se tak 4. 

října v 9:04 a podle vyjádření rodičů byl porod bleskový  Malé Evičce (53 cm, 3770 

g) i celé rodině přejeme především Boží ochranu a pokoj a těšíme se z toho, že přibylo 

další děťátko, které rodiče povedou k Pánu Bohu. 

Redakce NL 
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zamyšlení 

DENÍK Z OBYČEJNÉHO TÝDNE 

V pondělí jdu s natěšenou dcerou plavat, 

v bazéně však uklouznu a nekouká mi ani 

hlava, 

Vlasy mám mokré, přes brýle nevidím nic, 

ještě že je venku ten třístupňový hic, 

Řidič nám ujel s tramvají, tak to se nedělá, 

děkuji Ti, Pane, za auto a ochotného manžela.  

V úterý mám školu, při odborné diskusi 

měli bychom něco říct, 

Zmůžu se jen na: „Mohu dříve odejít na 

vlak?“ a neřeknu nic víc, 

Gratuluju, Foberová, to ti jde fakt skvěle, 

děkuji Ti, Pane, za trpělivé učitele.  

Ve středu uklízím, oháním se vysavačem, a 

kdo to na mě nekouká? 

Pod umakartovou zdí vidím už týdny 

stejného pavouka, 

Pojmenuju ho Maurice a nechám ho být, 

děkuji Ti, Pane, že máme kde žít.  

Ve čtvrtek dceru ke vstávání nemůžu 

přemoct, kamarádku skolila horečnatá nemoc, 

Kamarád volá, že dneska k nám nepřijde, je 

prý hrozně vytížený a vidět nás mu nevyjde, 

Roztrhl se mi povlak na polštáři, děkuji Ti, 

Pane, že ne vždy se nám daří.  

V pátek jedu žlutým vlakem, obsluhují nás 

mladé ženy, 

Nefunguje klimatizace a tak prý jedeme jen 

za část ceny, 

Padesát procent jízdného nám vrátili po 

právu, děkuji Ti, Pane, za železniční dopravu. 

V sobotu se kamarád žení, v kostele je pět 

set lidí, 

Proč nepřijdou i v neděli, když nevěstu 

nevidí? 

Snad půjde to Lukášovi a Ule v životě 

skvěle, děkuji Ti, Pane, za novomanžele. 

V neděli s kapelou hrajeme a nevyjde to 

příliš dobře,  

což neopomene nám většina lidí sdělit 

bodře, 

Tak to jednou nevyšlo, to se může stát, 

děkuji Ti, Pane, že můžeme hrát.  

JF - NL 

komentář

„K ATEISMU SE V ČR HLÁSÍ JEN 17% STŘEDOŠKOLÁKŮ“ 

Tento zajímavý výsledek zveřejnil 25. 9. 

zpravodajský server iDnes.cz. Průzkum 

agentury Focus, který probíhal v dubnu a 

květnu pod záštitou ministra školství a ve 

spolupráci se Sociologickým ústavem 

Akademie věd ČR, oslovil přes 7000 studentů 

ze 149 středních škol v 30 českých městech. 

Objednala si jej Křesťanská akademie 

mladých (KAM) a dar na jeho provedení 

poskytla americká nadace Maclellan 

Foundation.  

Studenti 2. a 3. ročníků gymnázií, odborných 

škol i učilišť vyplňovali dotazník s 34 

otázkami. Překvapivé je, že v existenci něčeho 

"víc, než jen viditelný materiální svět" věří 58 

procent chlapců a dívek. Téměř čtvrtina 

mládeže o něm není přesvědčena, ale 

neodmítá jej. K ateismu se přihlásilo 17 

procent studentů, církevní příslušnost nebo 

nějaké náboženské vyznání uvedlo v 

dotazníku 25 procent studentů. Zhruba 

polovinu z nich tvoří římští katolíci. 

Nepříliš lichotivě dopadlo vnímání církve: 

„Institucionalizovaná víra mladé Čechy 

neláká. Církve považuje za důvěryhodné jen 9 

procent respondentů. Teenagerům na nich 

vadí především vymývání mozků, omezování 

svobody a jejich neschopnost nabízet řešení 
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problémů dnešního světa.“  Socioložka Dana 

Hamplová, která průzkum analyzovala, říká: 

„Za klíčové zjištění považuji to, že velká část 

mladé generace má zájem o duchovno, ale 

hledají je mimo církev.“  

K duchovnu více inklinují dívky. Dále existuje 

trend, že čím více na západ, tím menší je 

počet křesťanů. Nejvíce jich je na Moravě a ve 

Slezsku, konkrétně v Českém Těšíně (17,6%), 

Třebíči (15,8%), Vsetíně a Valašském Meziříčí 

(shodně 12,5%). Nejhůře na tom je naopak 

Jablonec nad Nisou, Kolín a Hradec Králové, 

kde v Boha věří jen okolo 1% respondentů. 

„V Bibli si často čtou jen tři procenta chlapců a 

dívek, necelá polovina středoškoláků 

posvátnou knihu křesťanů nikdy nečetla a 

nemá to ani v plánu. Téměř třetina studentů 

ale zájem o Bibli projevila.“ 

Dotazník vyplňovalo také přibližně 1400 

studentů z 30 škol na Slovensku. „Mladí 

Slováci jsou podle očekávání ve srovnání s 

Čechy duchovněji založení. 71 procent z 

nich si myslí, že existuje něco více než jen 

materiální svět, 43 procent věří v existenci 

Boha a aktivně se o něj zajímají, zatímco v ČR 

je to jen 11% respondentů,“ píše se v článku. 

Celou zprávu si můžete přečíst na stránce 

http://www.ceskaskola.cz/2011/09/prectete-si-

pruzkum-religiozity-mezi.html. Zdroj: 

http://zpravy.idnes.cz/  

 

Mezi svými spolužáky vnímám, že pátrají po 

smyslu života a naplnění. Když jsme se 

spolužákem četli ve třídě z Bible, několik 

kamarádů nás velmi napjatě poslouchalo a se 

zaujetím listovali a debatovali nad 

jednotlivými verši. Tvrzení, že žijeme v 

nejateističtější zemi světa, podle mého názoru 

ukazuje, že církve nenabízí to, po čem tito lidé 

prahnou. Mrzí mě především to, jak málo lidí 

si dělá ztišení a čte Bibli, jak málo je těch, kdo 

žijí to, čemu věří, a jak povrchní jsou mnohá 

kázání. Důsledkem jsou prázdné kostely a 

stoupající obliba okultistických směrů.  Na 

druhou stranu, když hovořím o víře se svými 

spolužáky, často mi vmetou do tváře naše 

učení lásky k bližním v souvislosti s inkvizicí 

nebo čarodějnickými procesy, odmítají církev 

a nevěří jí. Často také slyším, že víra je 

vymývání mozků, psychická choroba nebo 

minimálně synonymum nesvobody. 

Mysleme především na tu třetinu lidí, jež 

projevuje zájem o Bibli. Všímejme si jich a 

neztrácejme příležitosti, dokud mají zájem. 

Myslím si, že máme velký potenciál a je na 

nás, jak moc jej budeme ochotni využít.  

Míša-NL 

aktualita 
Stále probíhá jednání o uznání samostatnosti Palestiny. Proto jsme se rozhodli otisknout krátké info, 

jak se situace vyvíjí a také komentář Johannese Gerloffa, který je sice delší, ale jistě si rádi přečtete 

myšlenky a postřehy člověka, který je přímo v centru dění. Johannes Gerloff je izraelským 

korespondentem křesťanského mediálního svazu KEP a zpravodajské agentury www.israelnetz.de. 

Narodil se c roce 1963 v NSR. Vyrůstal v severním Schwarzwaldu. Studoval teologii v Tuebingenu, 

Vancouveru/Kanada a v Praze. Od roku 1994 žije v Jeruzalémě. Jeho manželka Krista pochází z České 

republiky. Gerloffovi mají pět dětí. Jsou členy hebrejského mesianskožidovského sboru "Melech 

HaMelachim" v Jeruzalémě. 

DISKUSE O PŘELUDU NEZÁVISLÉ PALESTINY 

Ismail se narodil v jedné vesnici nedaleko 

izraelského Ben-Gurionova letiště. Dnes je 

tato vesnice nejméně ze dvou stran obklopena 

izraelským bezpečnostním plotem, kterému 

se v Evropě politicky korektně říká "zeď". Do 

práce jezdí po takzvané "osadnické silnici 443" 

do izraelské obce blízko palestinského 

Ramalláhu. Nejvyšší soud státu Izrael před 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/soutezte-s-dobrou-radou-dtestu-a-vyhrajte-iphone-4/10950142?rtype=V&rmain=7827419&ritem=10950142&rclanek=12300202&rslovo=434630&showdirect=1
http://www.ceskaskola.cz/2011/09/prectete-si-pruzkum-religiozity-mezi.html
http://www.ceskaskola.cz/2011/09/prectete-si-pruzkum-religiozity-mezi.html
http://zpravy.idnes.cz/
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několika měsíci navzdory všem 

bezpečnostním rizikům rozhodl, že tuto 

dálnici smějí používat i Palestinci. Ismail tak 

může být na svém pracovišti autem za 

dobrých dvacet minut. 

Otázce na bezpečnostní kontroly se jen 

směje: "Mě vůbec nekontrolují. Všichni mě 

znají. A já jim vždycky přivezu cigarety nebo 

někdy i zmrzlinu," popisuje svůj vztah k 

izraelským vojákům na kontrolních 

uzávěrách. "Tady jsme v Orientu a člověk se 

podle toho musí chovat." Pochopitelně se 

bavíme i o projevu a žádosti palestinského 

presidenta Mahmúda Abbáse před Valným 

shromážděním OSN. Když padne jméno "Abu 

Mazen" - jak se palestinskému presidentovi 

běžně přezdívá - mávne Ismail jen pohrdavě 

rukou: "K čemu tohle všechno? Někdo si 

myslí, že toto gesto je první krok tím 

správným směrem. Hodně lidí si myslí, že 

násilím se dá něčeho dosáhnout. Většině se 

stýská po poměrech, jaké tu byly před rokem 

1994, když tu bylo všechno otevřené. Nikdo 

nevěří, že dva státy přinesou nějaké řešení. 

Tahle země se nedá rozdělit!" 

Až dosud probíhá rozhovor v hebrejštině. 

Ismail zřejmě pokládá svůj protějšek za 

jednoho z židovských osadníků, v jejichž 

prostředí se tak bezstarostně pohybuje a 

vydělává své živobytí. Když se dozví, že před 

ním stojí německý novinář, zjišťuje: "Takže ty 

můžeš volně cestovat do Ramalláhu a 

ostatních obsazených území?" A potom ještě 

rychle připojí: "No jo, tam ti budou vykládat 

docela jiné věci..." Palestinští Arabové zřejmě 

se svými židovskými sousedy mluví docela 

jinak než v rozhovorech se zahraničními 

korespondenty. Ale co si myslí prostý člověk 

z ulice, je na scéně světové politiky tak jako 

tak bezvýznamné. 

Projevy politiků před Valným 

shromážděním OSN bývají již tradičně do 

značné míry zábavné - zejména pokud jde o 

politiky z Blízkého východu. Proslulá jména 

jako Jásir Arafat, Muammar Kaddáfí nebo i 

Mahmúd Ahmadínedžád provází vždy 

napětí. Chystané projevy těchto lidí slibují 

jasné a břitké výroky plné symboliky, jakkoli 

jsou mnohdy nelogické. 

23. září 2011 tomu nebylo jinak. Předseda 

Palestinské autonomie Mahmúd Abbás, který 

je na Blízkém východě považován spíše za 

bezbarvou šedou myš, přistoupil k 

řečnickému pultíku. Prohlásil, že podstata 

blízkovýchodního konfliktu spočívá v tom, že 

izraelský stát odmítá splnit předběžné 

podmínky rozhovorů a dál buduje osady. 

Přečetl celou litanii palestinské propagandy, 

pranýřoval "anekční zeď", "mnohovrstevnou 

politiku etnických čistek", "vykopávky, které 

ohrožují naše posvátná místa", "blokádu 

pásma Gazy", "cílené zabíjení palestinských 

civilistů bombardováním ze vzduchu i 

ostřelováním ze země" a "kriminální činy 

ozbrojených osadnických milicí, které se těší 

zvláštní ochraně okupační armády". Izrael je 

podle něj odpovědný za "jedinou okupaci na 

světě". Je to stát, který stojí "nad zákonem a 

nad povinností skládat účty", odmítá jakýkoli 

kompromis a postrádá vůli k míru. 

Během svého projevu zvedl Abbás tři listy 

papíru - šlo o žádost palestinského státu o 

přijetí za plnoprávného člena Spojených 

národů. Delegáti z celého světa kvitovali toto 

gesto bouřlivým potleskem. Je pozoruhodné, 

že se "stát Palestina" prostřednictvím svého 

"presidenta" uchází o plné členství ve 

Spojených národech, ačkoli takový stát nikdy 

neexistoval. Abbás také nikdy nebyl zvolen 

"prezidentem státu Palestina", ačkoli se v 

žádosti tímto prezidentem prohlašuje. Ostatně 

i jeho mandát předsedy palestinské 

autonomie vypršel v lednu roku 2010. V 

každém případě jeho ministerský předseda 

Salám Fajjád prohlásil 14. října 2009 na tiskové 

konferenci: "Naše právo na vlastní stát musí 

být vtěleno v rezoluci Rady bezpečnosti!" 

Konkrétně dokonce uvedl: "Oslo nám něco 

takového nedalo." A skutečně - ani v 

dohodách z Osla, ani v žádné rezoluci 
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Spojených národů, které jsou základem tohoto 

politického procesu, se nemluví o zřízení 

dalšího arabského státu, ba ani o právu 

Palestinců na takový stát. 

Abbás se ve své žádosti o plné členství ve 

Spojených národech odvolává na rezoluci č. 

181, přijatou Valným shromážděním OSN 29. 

listopadu 1947 (tato rezoluce je známa jako 

"plán rozdělení"). Nezmínil ovšem, že 

všechny významné arabské státy tuto rezoluci 

odmítly a v květnu roku 1948 zahájily 

vyhlazovací válku proti Izraeli. Palestinci, 

kteří se proti tomuto bezprecedentnímu 

násilnému odmítnutí rezoluce Spojených 

národů postavili, jsou dodnes neznámí. Za 

druhý právní podklad se vydává Prohlášení 

nezávislosti státu Palestina z 15.11.1988 v 

Alžíru, které byl Valným shromážděním OSN 

vzato na vědomí o měsíc později. 

V dokumentech se hovoří o "izraelsko-

palestinském konfliktu" a o "izraelském 

osídlování". Nemluví se v nich však ani o 

izraelském státě, ani o Palestinské samosprávě 

(Palestinian National Authority - PNA). 

Fantom "Státu Palestina" i jeho "prezident" 

tedy nechávají ve své žádosti o plné členství v 

OSN stranou oba relevantní partnery dohod z 

Osla. 

V této souvislosti je zajímavé, že v 

dokumentech se zdůrazňuje PLO (Organizace 

pro osvobození Palestiny - OOP) jako "jediný 

legitimní zástupce palestinského lidu". Bylo by 

zajímavé se dozvědět, co si o tom myslí 

palestinský lid. V lednu roku 2006 se v dosud 

jediných svobodných parlamentních volbách na 

arabském Blízkém východě velkou většinou 

vyslovil pro islámské hnutí Hamás, které se od 

OOP výslovně distancuje a dokonce proti této 

organizaci bojuje. 

Řeč Benjamina Netanjahua byla neméně 

zábavná. Hned na začátku označil izraelský 

ministerský předseda Valné shromáždění OSN - 

tedy všechny své posluchače! - za "absurdní 

divadlo" a připomněl, že na tomto fóru byla v 

roce 1980 odsouzena mírová dohoda mezi 

Izraelem a Egyptem. Netanjahu rovněž 

konstatoval, že Izrael byl odsouzen ve 21 z 27 

rezolucí - tedy "častěji než všechny ostatní státy 

světa dohromady". Připomněl, že v minulosti 

vedla Libye Muammara Kaddáfího Komisi pro 

lidská práva a Irák Saddáma Hussejna Výbor pro 

odzbrojení. Nyní předsedá Hizballáhem 

ovládaný Libanon Radě bezpečnosti. "Kdo mohl 

něco takového vynalézt?" ptal se ironicky šéf 

izraelské vlády. Pak vyprávěl, že v roce 1984, 

když nastupoval do funkce vyslance Izraele při 

Spojených národech, mu jeden rabín napsal do 

památníku: "Budeš sloužit v domě mnoha lží. 

Ale i na nejtemnějším místě svítí světlo jediné 

svíčky dodaleka." 

Netanjahu pokračoval: "Ve skutečnosti si Izrael 

přeje mír s palestinským státem. Nicméně 

Palestinci chtějí stát bez míru!" Vylíčil "militantní 

islám" jako hlavního nepřítele míru. Hovořil o 

íránských atomových ambicích, o snaze Íránu 

ovládnout Blízký východ. O "arabském jaru" 

prohlásil, že by se brzy mohlo stát "íránskou 

zimou". V souvislosti s izraelskými 

bezpečnostními nároky uvedl: "Jakožto izraelský 

premiér nemohu dát v sázku budoucnost 

židovského národa kvůli nějakým zbožným 

přáním." 

Netanjahu připomněl izraelské stažení z 

jižního Libanonu (2000) a pásma Gazy (2005) a 

konstatoval: "Kdekoli se Izrael stáhnul, 

neprosadila se umírněnost, ale naopak - 

umírnění byli převálcováni od radikálů. "Izrael je 

ochoten přijmout palestinský stát na Západním 

břehu. Ale nejsme ochotni přijmout další Gazu!" 

Skutečnost, že prodej nemovitosti Židům je v 

Palestinské samosprávě pokládán za hrdelní 

zločin, označil za rasismus. 

Svému předřečníkovi Mahmúdu Abbásovi 

odpověděl: "Podstatou konfliktu nejsou osady. 

Ty jsou důsledkem konfliktu. Podstatou 

blízkovýchodního konfliktu je neochota 

Palestinců uznat izraelský stát v jakýchkoli 

hranicích." Pak se na Abbáse obrátil přímo: 

"Presidente Abbási, proč se nevyjádříte k této 

otázce? Musíme přestat vyjednávat o 
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vyjednávání. Přejděme rovnou k věci. Pojďme 

vyjednat mír!" 

Podanou ruku šéfa izraelské vlády už 

"president státu Palestina" neviděl a jeho slova 

neslyšel. Už dávno opustil OSN a odjel na letiště, 

aby odletěl do Jordánska. Jistý pozorovatel 

označil projevy obou blízkovýchodních 

představitelů za dialog autistů, při kterém oba 

setrvávají ve svých představách a ani v 

nejmenším se nesnaží pochopit myšlení 

druhého. 

Bezprostředně po projevech a podání 

palestinské žádosti se sešli přední představitelé 

tzv. "blízkovýchodního kvartetu" (OSN, EU, 

USA a Ruska). Žádali obě strany, aby se 

neodkladně vrátily k jednacímu stolu a dosáhly 

nějakého výsledku pokud možno před koncem 

roku 2012. Vyhnuli se ovšem jakékoli konkrétní 

zmínce o hlavních sporných bodech - o 

hranicích, Jeruzalému, uprchlících a osadách. 

Izraelský ministr zahraničí Avigdor 

Liebermann přivítal výzvu kvartetu k obnovení 

jednání. Palestinci zdůraznili, že je třeba přestat s 

rozšiřováním osad a přijmout tzv. "hranice z 

roku 1967", které měly být původně pouze 

demarkační linií, a to na přání arabského světa, 

který při uzavření dohody na Rhodu v roce 1949 

nechtěl uznat existenci Izraele. Netanjahu odmítá 

návrat na tyto hranice byť jen zmínit, protože je 

nepovažuje za ubránitelné. 

I pokud jde o otázku hlavního města, je 

Abbásovo odvolávání se na plán rozdělení (tedy 

na rezoluci Spojených národů č. 181 z 29. 

listopadu 1947) při bližším pohledu 

problematické. V této rezoluci byl totiž Jeruzalém 

prohlášen za "corpus separatum" pod 

mezinárodní správou a neměl patřit ani k 

židovskému, ani k arabskému státu. Přísně vzato 

je požadavek Palestinců na Jeruzalém jako hlavní 

město státu Palestina v rozporu s právním 

základem, na který se sami odvolávají. Pokud 

jde o Izrael, celý svět se touto rezolucí řídí a 

přestože Izrael prohlásil Jeruzalém za své 

hlavní město již v roce 1949, evropská 

velvyslanectví sídlí s výslovným odkazem na 

rezoluci 181 nikoli v Jeruzalémě, nýbrž v Tel-

Avivu. 

Netanjahu sice prohlásil, že ztroskotání 

dvoustátového řešení odporuje zájmům 

Izraele. V Knesetu, izraelském parlamentu, se 

však z různých stran ozývají návrhy na anexi 

Západního břehu a uplatnění sankcí vůči 

Palestinské samosprávě. Zajedno jsou všichni 

v tom, že palestinská žádost v OSN je 

porušením všech dosavadních dohod. 

Ani palestinský president Abbás nijak nehýří 

optimismem. Několik dnů před svým 

vystoupením se v New Yorku setkal s někdejším 

blízkovýchodním vyslancem OSN Terje Roed-

Larssenem, který jej požádal o rozhovor. "Celý 

večer se to tu hemží Američany", odpověděl 

Abbás, "kteří se s námi chtějí setkat, ale my 

nechceme." Na Larssenovu otázku, proč nakonec 

přece jen jde, odpověděl Abbás: "Ani sám nevím. 

Z nikoho nejsem šťastný, z Američanů ani z 

Arabů. Mám všech těch lidí už až po krk a nevím 

ani, co budu dělat, až se vrátím." Čelní diplomaté 

se k možnosti brzkého obnovení vyjednávání 

staví spíš skepticky, a pokud by k němu přece jen 

došlo, pochybují, zda to k něčemu povede. 

Zatímco televizní kamery světa zaostřují na 

jásající Palestince v Ramalláhu, skupiny odporu z 

Předjordánska hlásí vlnu zatýkání palestinskými 

bezpečnostními silami. Zdá se, že na světové 

scéně v New Yorku sklízí Abbás pro svůj 

"Palestinský stát" větší podporu než v řadách 

svého vlastního národa. Známý nebojácný 

bojovník za lidská práva Bassem Ajd z 

palestinské skupiny pro sledování lidských práv 

říká: "Ulicím je vcelku jedno, zda Abu Mazen 

svůj stát dostane či nikoliv." Pouliční obchodník z 

jeruzalémského Starého Města hubuje: "Abu 

Mazen jenom přejmenuje okupaci na stát. Pro 

nás se změní jen to, že se pak o nás už nikdo 

nebude zajímat." 

Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz KEP, přeložil Pavel 

Mareš,http://www.israelnetz.com> www.israelnetz.com 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eisraelnetz%2Ecom
http://www.israelnetz.com/
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Již 19. ledna 2011 vyvěsili Palestinci svou 

vlajku ve Washingtonu. Vlajka symbolizovala 

boj palestinského lidu za nezávislost. Zaznělo 

také prohlášení, že bez Palestinců a OOP 

Blízký východ nikdy nebude žít v míru a 

stabilitě. Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/palestinci-

vyvesili-ve-washingtonu-poprve-svoji-vlajku-a-

zjitrili-emoce-1lk-

/zahranicni.aspx?c=A110119_134307_zahranicni

_stf 

Palestinský předák Mahmúd Abbás řekl 16. 

září 2011, že Palestinci budou žádat 

plnohodtné uznání samostatnosti Palestiny na 

Valném shromáždění OSN. Palestinci svou 

plánovanou žádost o uznání státnosti 

zdůvodňují tím, že dosavadní mírové 

rozhovory s Izraelem k výsledku nevedly a 

jsou znovu zablokovány. 

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/palestinci-budou-

zadat-plnohodnotne-uznani-sveho-statu-potvrdil-

abbas-13v-

/zahranicni.aspx?c=A110916_173607_zahranicni

_btw 

BBC provedla průzkum, jehož výsledky 

zveřejnila 19. září 2011. Podle něj většina  lidí 

na světě podporuje uznání Palestiny (49% 

lidí), proti je 21%. Ostatní se  nevyjádřili  

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/pruzkum-bbc-uznani-

palestiny-podporuje-temer-polovina-obyvatel-

planety-1qz-

/zahranicni.aspx?c=A110919_074233_zahranicni

_stf 

Dne 21.9. 2011 americký prezident B. 

Obama pronesl projev, ve kterém řekl, že 

k samostatnosti Palestiny povedou pouze 

mírová jednání s Izraelem, neboť Palestina se 

snažila dosáhnout uznání samostatnosti 

podáním rezoluce v OSN. Byl obviněn, že 

nadržuje Izraeli. 

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/mir-neprinesou-

rezoluce-ale-jednani-vzkazal-obama-palestincum-

p7j-

/zahranicni.aspx?c=A110921_183317_zahranicni

_stf 

Vedení UNESCO doporučilo uznat 

Palestinu za člena OSN. Členství v UNESCO 

by Palestincům pomohlo, kdyby požádali do 

seznamu světového dědictví o zapsání míst, 

která leží na území okupovaném Izraelci. 

USA opět pohrozily, že budou žádost vetovat. 

O tom, zda Palestina získá status stálého člena 

organizace, se bude hlasovat na zasedání OSN 

25.10.-10.11.2011 v Paříži. Doporučení 

UNESCO musí schválit nejméně dvě třetiny 

ze 193 členských zemí. 

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/palestinci-nakrocili-

ke-statnosti-diplomaticky-bodovali-v-unesco-1c5-

/zahranicni.aspx?c=A111005_202647_zahranicni

_stf 

 

Další událostí, která jistě mnohé z nás zaujala, jsou polské volby do sejmu. Je překvapující, jak dopadly 

vzhledem k silnému konzervatismu, který je podporován katolickou tradicí. Proto jsme zařadili krátké 

info a komentář člověka, kterého se tyto události jistě silně dotýkají – Alicja Pilch. 

„POLSKÝ ZÁZRAK“ 

Tak označují novináři serveru Aktuálně.cz 

nečekaný 10% volební zisk Palikotova hnutí 

pojmenovaného podle zakladatele Janusze 

Palikoty ve volbách do polského Sejmu (dolní 

komora parlamentu). Strana, která mimo jiné 

prosazuje moderní sekulární stát a snaží se 

uzákonit potraty, zrušit povinnou výuku 

náboženství ve školách, zlepšit postavení 

homosexuálů ve společnosti nebo legalizovat 

marihuanu však zatím bude nejspíš v silně 

katolickém Polsku ovlivňovat politický život 

jenom z opozice. Přesto je celkové třetí místo 

výsledkem překvapivým a ukazuje na pomalý 

rozklad společnosti i ve velmi 

konzervativních státech. Navíc se Polsko 

může „pochlubit“ světovým unikátem – 

http://zpravy.idnes.cz/pruzkum-bbc-uznani-palestiny-podporuje-temer-polovina-obyvatel-planety-1qz-/zahranicni.aspx?c=A110919_074233_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/pruzkum-bbc-uznani-palestiny-podporuje-temer-polovina-obyvatel-planety-1qz-/zahranicni.aspx?c=A110919_074233_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/pruzkum-bbc-uznani-palestiny-podporuje-temer-polovina-obyvatel-planety-1qz-/zahranicni.aspx?c=A110919_074233_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/pruzkum-bbc-uznani-palestiny-podporuje-temer-polovina-obyvatel-planety-1qz-/zahranicni.aspx?c=A110919_074233_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/pruzkum-bbc-uznani-palestiny-podporuje-temer-polovina-obyvatel-planety-1qz-/zahranicni.aspx?c=A110919_074233_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/mir-neprinesou-rezoluce-ale-jednani-vzkazal-obama-palestincum-p7j-/zahranicni.aspx?c=A110921_183317_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/mir-neprinesou-rezoluce-ale-jednani-vzkazal-obama-palestincum-p7j-/zahranicni.aspx?c=A110921_183317_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/mir-neprinesou-rezoluce-ale-jednani-vzkazal-obama-palestincum-p7j-/zahranicni.aspx?c=A110921_183317_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/mir-neprinesou-rezoluce-ale-jednani-vzkazal-obama-palestincum-p7j-/zahranicni.aspx?c=A110921_183317_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/mir-neprinesou-rezoluce-ale-jednani-vzkazal-obama-palestincum-p7j-/zahranicni.aspx?c=A110921_183317_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/palestinci-nakrocili-ke-statnosti-diplomaticky-bodovali-v-unesco-1c5-/zahranicni.aspx?c=A111005_202647_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/palestinci-nakrocili-ke-statnosti-diplomaticky-bodovali-v-unesco-1c5-/zahranicni.aspx?c=A111005_202647_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/palestinci-nakrocili-ke-statnosti-diplomaticky-bodovali-v-unesco-1c5-/zahranicni.aspx?c=A111005_202647_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/palestinci-nakrocili-ke-statnosti-diplomaticky-bodovali-v-unesco-1c5-/zahranicni.aspx?c=A111005_202647_zahranicni_stf
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zájmy občanů totiž bude mimo homosexuály 

za tuto stranu hájit také první transsexuální 

poslankyně Anna Grodzká.  

Zdroj: 

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/c

lanek.phtml?id=717035  

 

W wyborach do polskiego Sejmu 9.10.2011 r. 

jako trzecia weszła nowa partia-Ruch Palikota 

– 10%głosów (1.439.tys.).Głosowało niecałe 15 

milionów z 30,5 mln. uprawnionych Polaków, 

zwyciężyła  PO(Platforma Obywatelska)- 

przeszło 5 mln.głosów. 

W  Czechach pisano o „cudzie”, w Polsce o 

„niespodziance”. Tak podobno zagłosowali 

szczególnie młodzi Polacy, ludzie 

sprzeciwiający się PiSowi(Prawo i 

Sprawiedliwość), niezadowoleni  z rządów 

PO lub rozczarowani słabym SLD (Sojusz 

Lewicy Demokratycznej-kiedyś głównie 

komuniści). 

A chodzi o partię lewicową, liberalną, bo 

Janusz Palikot znany był do tej pory z 

kontrowersyjnych wystąpień i happeningów 

(zrezygnował z mandatu posła), nie dobierał 

słów, nie bał się nikogo obrazić. Szczególnie 

po katastrofie pod Smoleńskiem (młodzi 

ludzie oburzeni „obroną krzyża” pod 

pałacem prezydenckim w Warszawie w 2010 

r. przez „prawdziwych” katolików, zaczęli od 

zgrupowania się na Facebooku; stąd wywodzi 

się początek tej partii). 

Czego domaga się Ruch Palikota? Obecnie 

najgłośniej mówi się o zdjęciu krzyża ze 

ściany w Sejmie(bo konstytucja mówi o 

rozdziale Kościoła od państwa…), o 

utworzeniu rządu fachowców (tego chciałaby 

każda partia…), A J.Palikot jest teraz miłym, 

spokojnym, konkretnym politykiem (wielu 

pyta jak długo?), nie chce sam żadnego 

stanowiska ani nie podaje kandydatur swoich 

ludzi do rządu, aż trudno go nie lubić… 

Politycy śmieją się z tego przeobrażenia, 

pytają kim są ci nieznani, niektórzy bardzo 

kontrowersyjni posłowie (np.A.Grodzka-

transseksualistka), zapowiadają szybkie 

zniknięcie tej partii, ale jeśli spojrzymy na ich 

program, zobaczymy, że domagają się rzeczy  

 

ważnych dla wielu ludzi w Europie, tak 

ostatnio wręcz modnych. W części to wartości 

czysto humanistyczne, nie mające czasem nic 

wspólnego z chrześcijaństwem, choć ich 

zwolennicy za takich się uważają! Można 

powiedzieć, że głosowali niewierzący, co w 

Polsce oznacza nie-katolicy. Znam 

ewangelików, którzy tak głosowali, a wielu 

katolików też podpisze się pod ich 

postulatami. W imię wolności człowieka, 

równych praw, mniejszego zła, ale też  

niezadowolonych z włączania się Kościoła 

Rzym.katolickiego w politykę, otwierania 

autostrad, szkół, parków itd. przez 

biskupów… i zaczynania wszystkiego mszą. 

Często się mówi, co zakazane bardziej nęci, 

damy przyzwolenie, nie będzie na przykład 

„podziemia aborcyjnego” (aborcje nielegalne 

albo wyjazdy np.do Czech by aborcji 

dokonać). Tylko jak to się ma do Słowa 

Bożego? Nigdzie w iInternecie, w radio ani w 

telewizji w Polsce niestety nie mówi się, że 

coś jest niezgodne z nauką biblijną, nauką 

Chrystusa, lecz że jest niezgodne z nauką 

Kościoła (chodzi tylko o rzym.katolicki) bądź 

papieża (Jana Pawła II-choćby sam cytował 

słowa Jezusa). Dla katolika raczej zrozumiałe, 

dla protestanta choćby - nie do przyjęcia! 

Kilka z ich postulatów: - legalizacja 

związków partnerskich – jednej i dwu płci, 

- państwo ma opłacać zabiegi In vitro, 

- liberalizacja ustawy antyaborcyjnej (teraz 

możliwa w 3 przypadkach, gdy ciąża zagraża 

zdrowiu lub życiu kobiety, gdy badanie 

wykazuje ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie dziecka, zagrażające jego życiu i 

gdy ciąża powstała w wyniku czynu 

zabronionego np. gwałtu- mój komentarz), 

- usunięcie religii ze szkół (tego domagają 

się nawet niektórzy biskupi katoliccy i ludzie 

wierzących, bo nie sprawdza się często 

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=717035
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=717035
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sposób nauczania i ludzie, którzy jej uczą!-

mój komentarz), także ze względu na 

ogromne koszty dla państwa, 

- ograniczenie wpływów Kościoła i zdjęcie 

krzyży (niezrozumiałe dla chrześcijanina, 

choć niektórzy europejczycy są tak 

tolerancyjni wobec innych religii, że nie mają 

nic przeciw.. - mój komentarz) 

- zmniejszenie wydatków na wojsko i 

rezygnacja z misji wojskowych w innych 

państwach, 

- legalizacja tak zwanych „miękkich 

narkotyków” (np.marihuany). 

Ich argumenty za tym ostatnim punktem: 

Obecnie w więzieniach, razem z 

przestępcami, są osadzeni młodzi ludzie, 

którzy mieli małe ilości narkotyków, 

handlarze są dalej na wolności, mafia rozwija 

się. Państwo miałoby z tego podatek, więc 

większe wpływy(!!).  

W programie TV, w tytule było słowo 

kultura, znani ludzie mówili, że przecież 

marihuana jest mniej groźna niż alkohol, że 

90% ludzi bierze ją tylko dla zabawy, znany 

artysta powiedział nawet, że jest 

kulturotwórcza i podał nazwiska sławnych 

ludzi (np.Mickiewicz), którzy ją brali!!!!! 

Dyrektor szkoły (przyznał, że jest katolikiem i 

należy do prawicy) nie mógł nic powiedzieć o 

złym wpływie, uzależnieniu, śmierci z tego 

powodu. Był wyśmiany, bo nienowoczesny, 

konserwatywny itd. To było wielkie 

nawoływanie do brania i zupełna ignorancja 

wszelkich niebezpieczeństw!! Ludzi 

podzielono na tych, którzy się tym bawią 

(narkotyki, alkohol, seks) i tych którzy są 

uzależnieni ,genetycznie, bo tacy się urodzili! 

Co może powiedzieć młody człowiek, a co my 

rodzice naszym dzieciom po takim 

programie? Szatan tak ładnie to opakował, 

argumenty takie „mądre”, ludzie tacy znani i 

tak nas znieczulili, że droga prosta już tylko 

do piekła! 

Jeżeli nie zrozumiemy jak odbywają się 

zabiegi In vitro, także możemy powiedzieć, że 

to przecież w ten sposób, przez lekarzy, Pan 

Bóg daje ludziom możliwość bycia rodzicami. 

Kosztem ilu dzieci rodzi się to jedno 

wymarzone? 

Niezrozumiałe jest dla chrześcijanina 

domaganie się zdjęcia krzyża, symbolu męki 

Pana Jezusa, dzięki niemu mamy życie 

wieczne! Ale dwie deski zbite na krzyż, to 

dalej symbol. Trzeba widzieć ludzi, którzy 

modlą się na rogach dróg, przy kapliczkach, 

do figur, noszących je na szyi i 

wypowiadających słowa, których wstydzi się 

zwykły ateista., aby zrozumieć jak ten symbol 

jest nadużywany i przez to obrażany Pan Bóg.  

A miał być to tylko komentarz do 3.miejsca 

w wyborach w Polsce… 

Jako chrześcijanie powinniśmy stale się 

modlić, by nas szatan nie zwiódł, każdego 

dnia czuwać i myśleć, co jest dobre, co 

potrzebne, co buduje, i kogo popieramy w 

wyborach,także takich naszych codziennych 

wyborach. 

Ala Pilch 

NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLÁCH  

Náboženství na školách vyučuji 3 roky a 

jsem velmi vděčná, že pořád máme otevřené 

dveře. Můžeme na školy s evangeliem, s Biblí, 

ve třídě se můžeme modlit, zpívat a vést děti 

k rozhodnutí pro Pána Ježíše. Pokaždé, když 

se s dětmi držíme za ruce a modlíme, říkám 

jim, že mít hodiny náboženství není 

samozřejmostí. 

V současné době s mladšími dětmi 

probíráme Biblickou dějepravu a se staršími 

žáky knížku Debatník. Jdeme přes všechny 

důležité biblické příběhy a snažíme se 

maximálně je aplikovat do života. 
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V Debatníku se věnujeme tématům jako Můj 

ideál, Přátelství nebo I rodiče jsou jen lidi, 

přijde i na mnohem „pikantnější“ témata . 

Rozhodla jsem se také pro 2 hodiny v měsíci 

v angličtině. Mluvíme, zpíváme anglicky a 

hodně se u toho smějeme. 

Děti školního věku jsou, byly a budou 

stejné. Milují zpívání, ukazování, pohyb, 

obrázky, příběhy, básničky a hlavně učitele, 

který je má rád. Otevřenost, upřímnost a 

kreativitu. Proto se snažím o co nejvíce 

nových dynamických písniček, zajímavých 

programů, se kterými můžeme také sloužit 

v kostele. Proto vznikly programy o Stvoření 

světa, o Srdci člověka, o Nebeském vojsku 

nebo i samotný muzikál Ztracená ovečka. 

Proto připravujeme spolu s besídkou trochu 

„modernější“ vánoční program (nechte se 

překvapit). 

Nejvíce mě povzbuzuje to, že děti, kterým 

se v náboženství líbí, zvou své spolužáky. Ti 

se přijdou „jenom“ podívat a nakonec 

zůstávají. Jsou často z nevěřících rodin a tak 

se modlím, aby se stali světýlkem pro své 

rodiče. Kéž by Pán Bůh dal, že přijdou i do 

sboru a stanou se součástí naší „duchovní 

rodiny“. Proto myšlenka dětského hříště u 

fary…díky Bohu za to! 

Ten nejkrásnější pocit je, když na konci 

hodiny děti přiběhnou a řeknou, že by měly 

náboženství nejradši každý den. Obejmou mě 

a jdou domů nebo do družiny. Když si nosí na 

hodinu své dětské Bible, usilovně malují do 

sešitu Ježíše na kříži nebo sebe v nebi. Když 

mi zvoní doma na zvonek, jestli už jdu na 

klub. 

45 minut se zdá tak málo, když se modlíme, 

sdílíme, zpíváme, vyprávíme příběh, učíme se 

nové věci, hrajeme hry a někdy „mlsáme“ 

sladkosti. Kromě toho musíme stihnout 

zapsat jedničku do žákovské knížky, 

zkontrolovat v sešitě domácí úkol, 

prozkoušet, zda umíme všechno na 

plánovaná vystoupení. 

A přitom je to tak hodně, když si 

uvědomím, že za těchto 45 minut se může Pán 

Bůh dotknout jejich srdce a změnit celý jejich 

život. 

Jsem strašně vděčná za minulou i současnou 

spolupráci s Inkou Schulhauserovou, mým 

manželem Danem, Magdou Gérykovou a 

Zuzkou Maroszovou. S „tetičkami“ z malé i 

velké nedělky. Je radostí (i starostí) 

připravovat s dětmi programy nebo plánovat, 

co budeme dělat a učit.Ale vše těžké a 

komplikované můžeme řešit spolu. V klidu 

(což ne vždy vychází), pokoře (které se 

všichni učíme) a na modlitbách (které jsou 

pokaždé tím nejlepším řešením). 

Věřím, že mi (nám) Pán Bůh dá i nadále sílu 

využívat čas svobody (nejen) pro vyučování 

náboženství na školách. 

Zuzi Kaczmarczyková 
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co nás čeká 

SBOROVÝ DEN 

Drazí bratři a sestry,  

Zveme vás na sborový den, který se bude 

konat v neděli 30. října 2011. Téma: „Sbor: 

ghetto nebo oáza?“ Hostem bude Roman 

Mazur, kterého známe z jeho dřívějšího 

působení v našem sboru, v současnosti 

pracuje jako farář v Praze-Libni a je 

seniorem Pražského seniorátu ČCE.  

9:00-10:30 Bohoslužby 

11:00-12:30 Přednáška s disuzí „Deset 

zaručených rad, jak vyhnat mládež ze sboru“ 

12:30-13:30 Oběd 

14:00-16:00 Přednáška s diskuzí „Sbor: 

ghetto nebo oáza?“ (o budování našich sborů 

a o jejich otevřenosti či uzavřenosti) 

Zájemce o společný oběd prosíme, aby 

potvrdili účast na seznamu v kanceláři nebo 

e-mailem na info@ccectesin.cz 

 

Výuka náboženství: ZŠ Slezská: pondělí 

12.55 – 13.40 – žáci 1. stupně 

pátek (klub Debatník) 14.00 – 14.45 – žáci 2. 

stupně 

ZŠ Ropice: pondělí 12:30 

Masarykova škola (ulice Komenského): 

středa 1.skupina 11:30 v 1.C, 2.skupina 13:30 

ve 4.B, klub pro druhý stupeň v 14:45 v 

mládežovně na faře 

ZŠ Pod Zvonek, Svibice: čtvrtek 14:00 ve 4.B 

 

V neděli 23. 10. v 17h se v kulturním domě 

ve Stříteži uskuteční koncert hudební 

skupiny Sourozenci. Křesťanské písně Jiřího 

Zmožka v podání dědí z pěstounské rodiny. 

Vstupné dobrovolné. 

 

Jiří Zmožek: VELKÝ PŘÍBĚH - muzikál, 

který jsme uvedli na slavnostní premiéře v 

Slovenském národním divadle 18.9.2011 

Zde můžete poslouchat celý 1. díl muzikálu 

http://www.zmozek.cz/tituly.php?a=info&id

titulu=132 

Zde můžete poslouchat celý 2. díl muzikálu 

http://www.zmozek.cz/tituly.php?a=info&id

titulu=133 

LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR - největší hity na 

dvojCD Marcela Zmožka. Všech 36 písní si 

můžete poslechnout na 

http://www.zmozek.cz/tituly.php?a=info&idti

tulu=134 
 

Gymnázium – modlitební skupinky: 

zveme všechny studenty gymnázia v Českém 

Těšíně k účasti na pravidelných modlit. 

skupinkách vždy v úterý od 7:05 – 7:50 

v učebně biologie. Náplní je zpěv, krátké 

slovo na povzbuzení a modlitby ve 

skupinkách. Zažijete skvělé společenství 

s Bohem i věřícími spolužáky. 

 

10. Konference rodin: 28.-30.10.2011 

v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. 

Paralelně s programem pro dospělé probíhá 

program pro děti od 5 let. Více na 

http://kr.sceav.cz/ 

 

Občanské sdružení Inspiration vás zve na 

Impulz: inspirace a povzbuzení pro všechny, 

kdo chtějí dále růst. Téma: Tajemství radosti 

– Jaké impulzy můžeme získat z biblické 

knihy Filipským? Koná se 11.-13.11.2011 

v horském hotelu Kyčerka, Velké Karlovice. 

Hlavní přednášející Dave Patty. Přihlášky: 

www.in-spiration.cz/impulz.php  

 

Odpoledne vděčnosti a chval se bude konat 

20. listopadu 2011. Přáli bychom si, aby to 

bylo odpoledne rodin, proto prosíme rodiny, 

které spolu zpívají a hrají, aby se svým 

vystoupením podílely na programu. 

Děkujeme za všechny ochotné muzikanty i 

zpěváky. 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ezmozek%2Ecz%2Ftituly%2Ephp%3Fa%3Dinfo%26idtitulu%3D132
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ezmozek%2Ecz%2Ftituly%2Ephp%3Fa%3Dinfo%26idtitulu%3D132
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ezmozek%2Ecz%2Ftituly%2Ephp%3Fa%3Dinfo%26idtitulu%3D132
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ezmozek%2Ecz%2Ftituly%2Ephp%3Fa%3Dinfo%26idtitulu%3D133
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ezmozek%2Ecz%2Ftituly%2Ephp%3Fa%3Dinfo%26idtitulu%3D133
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ezmozek%2Ecz%2Ftituly%2Ephp%3Fa%3Dinfo%26idtitulu%3D133
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ezmozek%2Ecz%2Ftituly%2Ephp%3Fa%3Dinfo%26idtitulu%3D134
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ezmozek%2Ecz%2Ftituly%2Ephp%3Fa%3Dinfo%26idtitulu%3D134
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ezmozek%2Ecz%2Ftituly%2Ephp%3Fa%3Dinfo%26idtitulu%3D134
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ezmozek%2Ecz%2Ftituly%2Ephp%3Fa%3Dinfo%26idtitulu%3D134
http://kr/
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inzerce 
PRODEJNA DARKOWKA, Smetanová 9 (u KB) Český Těšín. Dělá dárkové balíčky a koše 

i na zakázku. Prodává 65 druhů koření, anglické sypané černé čaje, kvetoucí a dárkové čaje, 

sudová vína a přijímá opravy oděvů. Otevírací doba pondělí - pátek od 12 - 17 h a sobota od 8-

11h, telefon 777508848.  

KOSTELNÍK: 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. 

Vyhlašujeme další SBÍRKU 

BOT, pro děti od 1- 15-ti let, do 

sirotčince v Mukačevu.  Boty 

můžete dávat do krabice, která 

bude v zádveří kostela, nebo je 

můžete přinést do kanceláře, 

případně na faru. Děkujeme. 

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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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. 

http://www.ccectesin.cz/

