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7. ročník

Slovo editora
Vážení čtenáři, prázdniny skončily a začal 

nám nový školní rok. Je to velká změna pro 
žáky a studenty, kdy z režimu „klídek“ musí 
přepnout do režimu „učit se“. Také si jistě 
s koncem prázdnin posteskli všichni kantoři 
a učitelé náboženství. My jsme však nelenili 
ani o prázdninách a připravili pro vás nové 
zářijové číslo Nedělních listů. 

Nejprve se budeme zabývat srovnáním 
Julia Caesara a Ježíše Krista, jejich životy, 
činy a vlivem na společnost. 

V tématu tohoto měsíce probereme další 
Boží vlastnost – Boží všudypřítomnost.

Nesmí chybět otočení se do historie formou 
vzpomínky na naše reformátory, v září 
vzpomínáme na Václava Budovce. Následně 
budeme vzpomínat na prázdninové akce. 
Připomeneme si hudební soustředění 
dorostu, Campfest na Slovensku a 
příměstský tábor.

Rovněž předkládáme pokračování seriálu 
o přirozeném růstu církve, tento měsíc s 
vámi probereme, zda jsou organizace v 
našem sboru funkční či nikoliv.

Redakční rada Nedělních listů vám přeje 
příjemné počtení.

David Harok

pokračování na další straně

JEŽÍŠ, nE CAESAR, toť 
SmySl nAŠiCh děJin A 
dEmokRACiE

t.G. mASARyk – 75.výRočÍ 
úmRtÍ

„Láska nikdy nezanikne. Proroctví -- pominou; 
jazyky -- utichnou; poznání -- pomine. 

Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, 
láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná 
nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, 
nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje 
se spolu s pravdou.“ 1K 13, 8; 1K 13, 4-6

Masaryk se 
nestyděl dát 
Ježíše do středu 
našich dějin 
i do středu 
d e m o k r a c i e . 
Kéž je Ježíš také 
smyslem naší 
současnosti a 
budoucnosti.

Dne 14. září 
uplyne 75 let 
od chvíle, kdy 
zemřel 1. prezident ČSR Tomáš Garrigue 
Masaryk. Narodil se 7. března 1850 v 
Hodoníně a zemřel 14. září 1937 Lánech.  
Byl pedagogem, politikem, státníkem a 
filozofem. Byl také poslancem rakouské 
říšské rady a univerzitním profesorem. 
V roce 1918 se stal prvním prezidentem 
Československa. Za rozhodující podíl na 
vzniku samostatného nezávislého státu byl 
jmenován Prezidentem Osvoboditelem. T. G. 
Masaryk byl  čtyřikrát zvolen prezidentem 
a sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu 
míru.

Masaryk napsal velmi důležitou větu, 
která má trvalou platnost: 

 „Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a 
demokracie.“

Masaryk postavil vedle sebe nejznámější 
osobnosti starověku: Ježíše a Caesara.  

Gaius Julius Caesar (100  – 44 př. n. l.) 
byl římský vojevůdce a politik; jeden z 
nejmocnějších mužů antické historie. Sehrál 
klíčovou roli v procesu zániku římské 
republiky a její proměny v monarchii. Jako 
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pokračování z předchozí strany

první Říman pronikl 
se svou armádou až 
do Británie a za řeku 
Rýn. Svými výboji 
rozšířil římskou moc 
hluboko na sever. 
V roce 49 zahájil 
občanskou válku a 
na jejím konci se stal 
jediným vládcem 
římského státu. Po 
uchopení moci zahájil 
rozsáhlé reformy římské společnosti. Byl 
zvolen doživotním diktátorem. V roce 44 byl 
zavražděn a v roce 42 př. n. l. byl římským 
senátem oficiálně prohlášen za jednoho z 
římských bohů.

Ježíš nebyl císařem ani vojevůdcem. Je 
však ústřední postavou dějin. Svým vlivem 
způsobil rozdělení 
dějin lidstva na dvě 
epochy – na epochu 
před Kristem a po 
Kristu. Narodil se v 
Betlémě v izraelské 
zemi, vyrůstal v 
Nazaretě. Pracoval 
jako tesař. Tři roky 
působil v Izraeli jako 
prorok a kazatel, který 
zvěstoval pravdu o 
Bohu, o člověku, o zlu, o smrti i o věčnosti. 
Svou mocí  uzdravoval lidi ze všech nemocí 
a křísil mrtvé. Zvěstoval, že je Božím Synem 
a přišel na svět proto, aby vysvobodil 
člověka z moci zla, z moci smrti a daroval 
lidem nový život v lásce zde na zemi a 
věčný život v Božím království. Mocí svého 
slova proměňoval lidi – ze sobců dělal lidi 
obětavé, z pyšných lidi pokorné, ze zlodějů 
lidi, kteří rozdávali druhým, z hříšníků dělal 
lidi svaté. Nikomu neublížil a pro věčné 
dobro druhých byl ochoten prolít svou 
vlastní krev. Ve Velký pátek byl ukřižován, 
ve velikonoční neděli vstal z mrtvých a po 
40 dnech vstoupil do nebe. Jeho učení, smrt 
a vzkříšení je základem křesťanské církve. 
Jeho učení je přeloženo do téměř 3 tisíc 
jazyků a má všude velmi kladný vliv na 

život jednotlivců, rodin i národů. 
Proč dal masaryk na 1. místo Ježíše? 
Ježíš byl jediným mužem v dějinách, který 

s největší láskou a pokorou sloužil všem až 
k sebeobětování. Jeho učení i jeho příklad 
života vnáší nový životní styl do světa 
plného sobectví, pýchy a bezohlednosti. Jeho 
učení ovlivnilo a ovlivňuje velmi kladně 
život mnohých národů. Mělo rozhodující 
vliv i na život evropských národů. 

Caesar byl mužem, který chtěl nad 
druhými vládnout jako diktátor a pod jeho 
vedením bylo prolito ve válkách mnoho 
lidské krve.  

Když Masaryk hodnotil tyto dva muže – 
Caesara a Ježíše a jejich vliv na národy, dal 
jednoznačně přednost Ježíši. Věděl velmi 
dobře, že žádný Caesar – žádný císař ani 
král, žádný prezident nebo předseda vlády, 
nemůže dát národům ani jednotlivým lidem 
opravdovou kvalitu života. To může dát 
jedině Pán Ježíš Kristus. Jsme velmi vděční, 
že to první prezident vyjádřil tak jasně a 
jednoznačně: „Ježíš, ne Caesar, toť smysl 
našich dějin a demokracie.“ Ano, Pán Ježíš 
dává smysl životu každého člověka, dává 
smysl dějinám a dává smysl i demokracii.  

Co to znamená, že Ježíš je smyslem našich 
dějin ?

Dějiny mají smysl, když má smysl život 
každého člověka. Co je tedy smyslem 
lidského života? Masaryk řekl: „Člověk 
od přírody je jistě egoistou.“ Každý den 
slyšíme a vidíme, jak lidé deklarují: Tolik 
máš ze života, co si užiješ. Ježíš ukázal slovy 
i životem, že smyslem života není sobecké 
užívání, ale láska - láska k Bohu a láska k 
lidem. Proč láska k Bohu? Proto, že Bůh je 
našim Stvořitelem a dárcem všeho dobrého, 
co máme. Milovat Boha znamená milovat 
zdroj dobra. Proč láska k lidem? Protože 
láska, která obšťastňuje jiné, činí šťastnými 
i nás. Pokud je láska ve všem, je to skutečně 
smysl života. Láska se může projevit 
jakkoliv a kdekoliv a může být skutečně 
všude. Masaryk to řekl i v následující větě:

„Ježíš, ne Caesar. To je první přikázání 
lásky k bližnímu.“

Co to znamená, že Ježíš je smyslem 
demokracie? 
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pokračování na další straně

I na tuto otázku Masaryk odpovídá: 
„Demokracie není panováním, nýbrž prací 
k zabezpečení spravedlnosti.“ Lidská 
společnost potřebuje ke své existenci určitý 
řád, pravidla, podle kterých se všichni řídí. 
Respektuje-li vláda, která je zvolena lidem, 
Ježíšovo přikázání lásky k bližnímu, a 
usiluje o jeho naplnění v praktickém životě 
všech občanů, pak vytváří podmínky pro 
smysluplný a šťastný život. 

Ježíš je vskutku jedinečným učitelem 
smysluplného života v opravdové lásce, 
která slouží druhým až k sebeobětování. 
„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí 
život za své přátele.“ Jan 15,13.

Ježíš je však mnohem víc než učitelem 
lásky, je Světlem, které ukazuje cestu života 
až do věčnosti; je také zdrojem pravdy, dává 

pravdivé odpovědi na naše základní otázky 
života, smrti i věčnosti, je zdrojem života, 
který má smysl a jasný cíl. On praví: „Já jsem 
ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k 
Otci, než skrze mne.“ Jan 14,6.

Přemýšlím nad tím, proč současní politici 
neberou vážně Masarykova slova, že Ježíš je 
smyslem dějin i demokracie. Proč nestudují 
Ježíšovo učení, proč ho neuvádějí do života 
našeho národa, když má stále zásadní a 
jednoznačně kladný vliv na dějiny lidstva? 

Přál bych našim politikům a všem, kdo 
řídí naše obce, města i stát, aby vzali vážně 
slova prezidenta Masaryka. Kéž by byl 
Ježíš Kristus smyslem naší současnosti i 
budoucnosti, a smyslem  demokracie i ve 
21.století.

Mgr.St.Kaczmarczyk

téma

Bůh JE vŠudyPřÍtomný
Pročítáš nedělní noviny? Právě v tomto 

okamžiku jsi obklopen Boží přítomností. 
Vaříš nedělní oběd? Právě v tomto 

okamžiku jsi obklopen Boží přítomností.
Ležíš v prachu pod autem, abys ho opravil? 

Právě v tomto okamžiku jsi obklopen Boží 
přítomností.

Sedíš na pracovní poradě? Právě v tomto 
okamžiku jsi obklopen Boží přítomností.

A tak bychom mohli pokračovat do 
nekonečna. BŮH JE VŠUDYPŘÍTOMNÝ, 
nemůžeš jít nikam, kde by Bůh nebyl (Žalm 
139,7-12) Tato přítomnost neznamená 
přítomnost jen kousku Boha, Bůh je 
nedělitelný, je všude, je celistvý. 

Jak na tebe tyto řádky působí, jsi uklidněn 
nebo zneklidněn? Žalm 139,7 nám popisuje 
Boží všudypřítomnost takto: „Kam odejdu 
před tvým duchem, kam uprchnu před tvou 
tváří?“ Bůh mě vidí všude, ví o mně, zná 
každou mou myšlenku, úmysl. To je přece 
zneklidňující fakt. Musím ale říci, že je to 
zároveň hybná síla křesťanské bdělosti, 
jak neusnout na vavřínech své vlastní 
„dokonalosti“:-) Bůh o mně ví.

Žalm 32,8 nám slibuje: “Dám ti prozíravost, 

ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, 
spočine na tobě mé oko.“ To je velmi osobní slib 
pro každého z nás, Bůh je se mnou „face to 
face“, je se mnou z očí do očí. Bůh se nestaví 
do role psychologa či poradce, který mi na 
dálku poradí. On je se mnou všude tam, kde 
jsem. 

Ježíš řekl: “ Nikdy tě neopustím a nikdy se 
tě nezřeknu“ (Židům 13,5), „já jsem s vámi po 
všecky dny“ (Matouš 28,20). Jak by tě někdy 
mohl opustit? To, že si vírou uvědomujeme 
tuto pravdu, přináší velkou jistotu, klid a 
povzbuzení.

Je Bůh omezen prostorem? „Nenaplňuji 
snad nebe i zemi? Je výrok Hospodinův.“ 
(Jeremjáš 23,24) Bůh nezná prostorové 
bariéry, neboť je duch (Jan 24,4) Bůh není 
obsažen v prostoru, existuje vně prostoru a 
není prostorem nijak omezen. Právě naopak 
je to „prostor“, který je v Bohu! 

„V něm žijeme, pohybujeme se a jsme“ (Skutky 
17,18) a „Všechno v něm spočívá“ (Koloským 
1,17)

Pavel nám říká o uplatňování této úžasné 
pravdy o Boží lásce v každodenním životě 
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naši reformátoři
vÁClAv BudovEC Z BudovA

pokračování z předchozí strany
věřícího: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? 
Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo 
hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jsem si jist, že 
ani smrt, ani život, ani andělé ani mocnosti, ani 
přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani 
výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu 
nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v 
Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 8,35.38-
39).

Všechny tyto verše přinášejí velkou jistotu, 
vždyť my omezeni prostorem jsme v péči 
VŠUDYPŘÍTOMNÉHO BOHA, který je nad 
prostorem.

A teď dva příklady. Vezměme si příklad 
Jonáše. Jonáš se jednoduše chtěl skrýt před 
Bohem, chtěl setřást odpovědnost, kterou mu 
Bůh uložil. Pro něho byla Boží přítomnost 
znepokojující, usvědčovala jej z jeho 
nedostatků. Nakonec však Jonáš pochopil, 
že Boží přítomnost jej zachraňuje (Jonáš 2,7), 
Bůh mu pomohl, vyslyšel jeho 
modlitbu (2,10). Jak jinak by 
jej Bůh mohl zachránit, kdyby 
nebyl všudypřítomný?

Bůh je s námi v každé situaci. 
Neslibuje nám, že všechno 
v našem životě bude jen 
„růžové“, že si ani nezlomíme 
nohu. Nejlépe pochopitelná 
je ilustrace příběhu Šadraka, 
Méšaka a Abed-nega (Daniel 
3,1-15). Tito mužové se měli 
poklonit Nabuchodonozorovi 
nebo měli být vhozeni do 
hořící pece. První věc, která 
by mě napadla, je modlitba 
asi v tomto duchu: „Pane, 
prosím, ať se to nestane“. Bůh 
mohl ve své svrchovanosti 
zasáhnout a zabránit tomu, 
aby byli do pece vhozeni. On 
však naopak ukázal, že je s 

námi v každé i nejnebezpečnější (a možná 
nejabsurdnější) situaci. Bůh dovolil, aby byli 
mužové vhozeni do pece!! Jak to? Vždyť 
oni vyznávali jeho jméno! Věděli snad, 
co se stane? Znali snad podobný příběh z 
minulosti? Ne, oni znali Boha, vyznávali jej 
a milovali. Důvěřovali mu, že je s nimi stále, 
nechtěli jej zradit a byli pro něj rozhodnutí 
i zemřít v ohnivé peci. Bůh nechal vše 
dojít až na hranu. Mužové byli vhozeni do 
rozpálené pece! A v tom zasáhl: „Plameny 
mužům v peci neublížily, nespálily je.“ (Daniel 
3,24-25); oni Boží důvěru nezklamali, stejně 
jako Bůh nezklamal je! Byl s nimi přítomen i 
v ohnivé peci. 

Opřeme se tedy na každý den o jistotu Boží 
všudypřítomnosti, vždyť: „Vrcholem radosti 
je být s tebou.“(Žalm 16,11)

Jolka Sabelová

A pro chvíle pochyb o Boží přítomnosti, 
vzpomeňte na píseň z Izajáš 43,1-5 

Václav Budovec z Budova se narodil v 
srpnu 1551 do bratrské rodiny.  V mládí 

studoval na universitách v několika 
západoevropských zemích, vzdělával se 
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mj. na universitě ve Wittenbergu. Později 
působil ve službách císařského vyslance v 
Cařihradu, doma pak zastával pozici rady 
apelačního soudu i císařského rady. Z jeho 
působení v muslimském prostředí vzešel 
spis Antialkoran, v němž se stavěl proti 
islámu a usiloval o sjednocení křesťanů v 
boji proti němu. Sepsal také několik dalších 
literárních děl. Roku 1607 byl vyznamenán 
povýšením do panského stavu. Jako přední 
představitel Jednoty bratrské i celé české 
nekatolické strany měl značný podíl na 
vydání náboženskou svobodu i nekatolíkům 
zaručujícího Rudolfova majestátu, který byl 
vyhotoven roku 1609. 

Václav Budovec z Budova byl angažován 
ve stavovském povstání proti císaři, 
v povstaleckých strukturách zastával 
významná místa. Po bitvě na Bílé hoře se stal 
jedním z těch, kteří byli za svůj vzdor proti 
Habsburkům tvrdě potrestáni. Sice odvezl 
svoji rodinu do bezpečí za hranice země, 
ale on sám se vrátil zpět. Jeho život byl 
ukončen mečem katovým 21. června 1621 na 
Staroměstském náměstí v Praze. Jeho hlava 
byla pak, spolu s hlavami několika dalších 
odsouzenců, po dalších 10 let vystavena 
jako odstrašující příklad na Staroměstské 
mostecké věži.

MCH - NL

Tato akce se konala 23.-26.8. 2012 ve 
sborovém domě Českobratrské církve 
evangelické v Orlové. Program nám 
dorosťákům připravil pan farář Štěpán Janča 
velmi pestrý: workshop „Hraní na hudební 
nástroje“ (základy kytary, baskytary, bicích 
a kláves, případně dalších podle možností 
a chuti. :-), hry, povídání a také workshop 
„Jak se dělá kapela“. Na tento jsem se velmi 
těšila, protože jsem si chtěla zkusit zahrát v 
nějaké kapele. A taky že se mi to podařilo. 
Byl to skvělý zážitek!

V plánu byl ještě jeden workshop 
„Písňopsaní“, ve kterém jsme si měli zkusit 
napsat písničku i hudbu. Ten se ale nakonec 
neuskutečnil, protože jsme měli hodně práce 
s nahráváním jedné písničky. Nahrávali 
jsme poprvé, takže jsme nevěděli co od toho 
očekávat. Štěpán 
nám ale všechno 
vysvětlil, takže 
bych řekla, že 
nám to i docela 
šlo. Autorkou 
p í s n i č k y 
„Lísteček“ je 
Míša Chylová. 
Hraje a zpívá 
nás v ní celkem 
osm. Písnička 

se hodně povedla a chtěla bych ještě jednou 
moc poděkovat za nás za všechny Štěpánovi, 
který to všechno vydržel a měl trpělivost 
s námi cvičit na různé hudební nástroje, i 
když nám to z počátku moc nešlo.  

 Ještě jedna zajímavost! Na tomto hudebním 
soustředění jsme si vařili sami. Opravdu 
bylo někdy velmi napínavé sledovat, co z 
našeho „přidávání do hrnce“ vznikne :-). 
Naštěstí nic nevyhořelo, jen se připálilo! 
Například pudink. Ale všem chutnalo a 
najedli jsme se do sytosti.       

Jednou po obědě, místo odpoledního 
odpočinku, jsme vyrazili na krytý bazén, kde 
jsme si mohli zaplavat, relaxovat ve vířivce 

a vyblbnout se na 
tobogánu. Bylo to 
super zpestření. 
Ale večer jsme už 
zase byli všichni 
u svého nástroje a 
hráli, nahrávali a 
zpívali. 

V í k e n d o v k a 
utekla hodně 
rychle a myslím 
si, že už se všichni 
těšíme na další 
takovou akcičku. 

Daniela HumplíkováJindra Byrtus Míša Chylová

ze života sboru

lEtnÍ hudEBnÍ SouStřEděnÍ
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Tato kvalitativní vlastnost se kupodivu 
jeví jako nejkontroverznější ze všech. 
Ale my si na ní nejprve demonstrujeme, 
proč máme 8 vlastností, a proč se nedají 
strčit do jednoho pytle. Ze samotného 
hesla „funkční organizace“ jakoby 
vyplývá, že pokud něco funguje, tak 
je vše v nejlepším pořádku. Je to tak? 
Na první pohled možná ano, ale ve 
skutečnosti ani fungující organizace 
sama nestačí.

Vezměme si například hotel. Skvělý 
hotel s perfektními službami. Všechno 
běží ťip ťop. O hosta je postaráno 
naprosto bez problémů od recepční 
přes kuchyň až po žehlírnu. Personál 

kmitá, usmívá se, spolupracuje, 
zařizuje, posluhuje. Však je k tomu taky 
pravidelně školen. Přesto všechno do 
hotelu jezdí málo lidí a je prakticky před 
krachem. Čím to může být? Zde je pár 
možných důvodů:

-    hotel stojí v neatraktivní lokalitě;
-    je příliš drahý;
- služby, které hotel nabízí, jsou 

zastaralé;
-    není v něm duch, působí servilně.
Jak můžeme vidět na příkladu hotelu, 

i funkční organizace, ačkoli je nesmírně 
důležitá, je jen jednou z vlastností a bez 
ostatních se neobejde.

PřiRoZEný RůSt CÍRkvE - čÁSt 4. „FunkčnÍ oRGAniZACE“
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Vraťme se nyní k tomu, proč je funkční 
organizace tak kontroverzní, a proč i 
v průzkumu v našem sboru dopadla 
tato vlastnost nejhůř. Jednoduše 
se to dá vyjádřit několika slovy: 
tradicionalismus, zkostnatělost, 
neúčelnost. Princip funkční organizace 
je přitom docela jednoduchý: Hlavní 
kritérium církevních a potažmo 
sborových struktur je to, zda naplňují 
svůj účel. V případě evangelických 
sborů bývá zpravidla hlavním cílem: 
získávat  —› vyučovat —› vysílat 
učedníky. Tudíž organizace sborové 
práce by měla vést k naplňování 
tohoto cíle. Pokud se však organizace 
a cíle míjejí, pak dochází k mnoha 
problémům, jako např. nevyhovující 
forma nebo čas bohoslužeb, namísto 
růstu pokles členů sboru, nebo programy, 
které před 30 lety promlouvaly, ale 
dnes již nepromlouvají efektivně 

k posluchačům. Pouze procesem 
sebe-obnovování můžeme předejít 
tradicionalistickým „vyježděným 
kolejím“. To apriori neznamená, že 
všechno staré je automaticky špatné. 
Takováto předpojatost není namístě. 
Ale pravidelná revize nás bude 
posouvat dál. Odkudpak asi pramení 
obvyklý odpor k tomuto principu? Je 
to zkrátka celoživotní sklon nás lidí 
k tradicionalismu. Což v podstatě 
znamená, že církevní formy musejí 
zůstat takové jako ty, na něž jsme si 
již zvykli. Jediné, co nás může trochu 
uchlácholit je fakt, že tato vlastnost 
„funkční organizace“ dopadla špatně 
u většiny zkoumaných sborů. Ovšem 
to nám nijak nepomůže, je to v nás. 
Soustřeďme se tedy na Boha, nikoliv na 
formy, zvyky a tradice!

MSCH-NL & Otmar Humplík

kreslí Hanka Ledvoňová
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Ne, nebojte se, opravdu se v tomto článku 
nechystám rozebírat Slovenskou národní 
hymnu. Nadpis pouze vystihuje počasí, 
které nás doprovázelo během pár dnů 
strávených na hudebním festivalu Campfest 
na Slovensku. Tímto bych se s vámi chtěl 
podělit o zážitky, které jsme mohli na této 
akci nasbírat a alespoň trochu tak přiblížit 
atmosféru vám všem, kteří jste odolali a 
zůstali doma.

Vše začalo ve čtvrtek 2. srpna. Vyrazili 
jsme v dopoledních hodinách ve složení 2 
ks dívky, 2 ks chlap(c)i, x ks zavazadel, 1 ks 
auto směr Králova Lehota, tedy něco kolem 
200 km cesty. Díky příjemnému počasí a 
dobré náladě celkem rychle utekla. Na místo 
činu jsme dojeli jako první z našeho sboru, 
protože ostatní zvolili evidentně pomalejší 
způsob transportu. Po registraci jsme tedy 
vybrali vhodné místo pro stavbu našich 
dočasných stanových příbytků a s vděkem 
přijali to, že hlavní program začíná až v 
8 h večer. Během chvilky se však přiřítil 
zbytek našich kamarádů, tudíž následovala 
přestavba a vytvoření jakéhosi stanového 
okruhu okolo ničeho (později okolo vařiče). 
Někdo toto uskupení trefně pojmenoval 
těšínským náměstím. Večerní program 
začínal společným setkáním v hlavním 
stanu, kde po uvítání následovaly chvály, 
přednášky atd., až do pozdních večerních 
hodin. Z otázek typu: Co všechno znamená 
slovo všechno? Co všechno chce Bůh a co 
všechno chci já? Co všechno chce ode mě 
Bůh a co všechno chci od Boha já? se dalo 
docela dobře vysledovat ústřední téma. 
Ano, správně - všechno.

Další dny, tedy v pátek a 
sobotu nás provázelo počasí 
typu: dopoledne tropy, 
hyc, dusno, odpoledne 
bouřka, přívalový déšť, 
večer fajně, místy až mírně 
chladno (především mimo 
spacák). Vše se již rozjelo 
na plné obrátky a tak jsme 
kromě programu v hlavním 
stanu mohli navštívit i jiné 

alternativy v dalších, menších stanech. Ať 
už to byly přednášky, koncerty, chvály, 
semináře, nebo kdoví co ještě, každý si určitě 
mohl něco vybrat. Nebudu vám popisovat, 
co všechno jsem navštívil a jaké to bylo, 
stejně by se jednalo o subjektivní a zkreslený 
dojem, ale neodpustím si to u jedné hudební 
skupiny. Jmenuje se OctoberLights. Toto 
uskupení chorvatských bratrů předvedlo 
skvělé chvály v jejich rodném jazyce 
(rozuměl jsem každé 5. slovo) i v angličtině 
(nerozuměl jsem nic) a mělo u posluchačů 
veliký úspěch. Jelikož mi chybí jakýkoliv 
náznak hudebního sluchu, rozlišuji hudbu 
podle toho, jestli se mi líbí, nebo ne. Tato 
se mi líbila. Velmi. Zcela určitě k tomu 
přispěla i trubka, což není u tohoto stylu až 
tak obvyklý nástroj. Toto nadšení přetrvalo 
až do závěrečného sobotního večera, kdy 
jako hlavní hvězda večera vystoupila 
hudební skupina, jejíž název jsem si raději 
ani nezapamatoval. Poté, co nastoupili na 
pódium ve skafandrech od kosmonautů a 
spustili obdobně kosmické ,,písně“, jsem je 
raději opustil a šel se věnovat kamarádovi, se 
kterým jsem mluvil naposledy na loňském 
Campfestu a sdílel podobný názor, jako já. 
Alespoň jsme si rozuměli. 

Jelikož se jedná o křesťanský festival, byli 
jsme ušetření některých nešvarů, které jsou 
na takovýchto akcích běžné. Nemuseli jsme 
například přeskakovat plastové kelímky od 
piva, skleněné láhve od něčeho tvrdšího, 
eventuálně alkoholem zmožené jedince 
povalující se na zemi, což se mi velice líbilo. S 
partou kamarádů jsme prožili pár krásných 
dnů plných nových zážitků, na které jen tak 

nezapomenu. Ať už to bylo 
vaření oběda v dešti pod 
stanem pro čtyři osoby, kde 
se nás nasáčkovalo deset, 
nebo balení stanů v upršené 
nedělní ráno, myslím, že 
na Campfest 2012 budu 
vzpomínat jen v dobrém.

Jiří Chroboczek

nAd tAtRou SA BlýSkÁ
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PřÍměStSký tÁBoR
Příměstský tábor v přístavbě našeho sboru 

se konal 13.-17.8. 2012. Je to tábor pro děti ve 
věku od 3 do 8 let. Dětí bylo velmi hodně, 
37! Každý den jsme měli pečlivě připravený 
program. Dopoledne byly biblické lekce, 
díky kterým se pak děti učily dopravní 
značky, které jsme si potom mohli procvičit 
i v praxi na dopravním hřišti. Bylo hodně 
zajímavé pozorovat některé děti, jak přesto 
jezdí v protisměru, nedávají přednost na 
křižovatkách a schválně jedou rychle, když 
jde chodec po přechodu pro chodce :-). 
Po obědě byl odpolední klid, kdy některé 
menší děti měly jít spát. Někdo však brečel, 
že nemá v batůžku dudlík, někdo si chtěl 
zase hrát s hračkami a někdo si chtěl jen 
tak povídat. Tudíž žádné dítě ani jeden den 
neuslo. :-) Po odpoledním klidu následovala 
tvorba, v rámci které jsme vyráběli prut s 
rybičkami, lepili z víček dopravní značky, 
dělali pohádkové postavičky, se kterými 
jsme nacvičili pohádku a předvedli jsme se 
v kostele před ostatními dětmi a vedoucími. 

Na další den jsme naplánovali výlet. Jeli 
jsme vlakem do stáje Moncheri v Hnojníku. 
Děti se na jízdu na koni moc těšily. A taky se 
jim to splnilo. Každý si mohl vybrat ze čtyř 
koní a zajezdit si na jednom. Potom jsme 
si opekli špekáčky, zahráli si hry, poseděli, 
popovídali a jeli zase zpátky do přístavby.

Odvážní účastníci tábora si měli ten den 
přinést spacáky, karimatky a pyžamo. Ještě 
než děti zalezly do svých spacáků, my 
vedoucí jsme jim šli připravit stezku odvahy. 

Já jsem poprvé připravovala stezku odvahy 
pro děti a bylo pro mne překvapením, 
jak precizně a detailně se trasa musí 
naplánovat, aby mohly všechny skupinky 
vyrazit současně a měly ji stejně dlouhou 
a aby se vrátily na stejné místo k pokladu. 
Aby „noční procházka“ byla ještě o trošku 
strašidelnější, rozdělili jsme vedoucí, kde 
budou stát a strašit. Když jsme to už měli 
konečně naplánované, řekli jsme dětem: 
„Nástup, obléct mikiny a jdeme ven.“ Mohla 
jsem si také vyzkoušet, jaké to je, když jdete 
se skupinkou 8 dětí, které se na vás všechny 
lepí a všechny chtějí, ať je vezmete na ruce. 
Vzhledem k tomu, že nejsem chobotnice, 
na jedné ruce jsem celou cestu držela jen 
nejmenší dítko a další nejméně statečné 
se mě jak klíště drželo za druhou, kterou 
jsem měla volnou. (Posilovna zadarno 
:-)) Procházeli jsme např. kolem hnědého 
„strašidla“, které leželo na zemi a vydávalo 
divné zvuky. Museli jsme se v duchu moc 
smát, když děti po příchodu do cíle ostatním 
říkaly, že viděly divočáka co chrochtal a 
ležel na zemi. Všichni vedoucí totiž věděli, 
že to byla Katka Iwaszková :-). Po náročné 
stezce odvahy jsme zalezli do svých spacáků 
a spali až do rána. A ráno nás už zase čekal 
obvyklý táborový den. 

Myslím si, že dětem se tábor moc líbil 
a mně taky. Takže se těším na další rok a 
příměstský tábor 2013. 

Daniela Humplíková
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recenze

nA otCi ZÁlEŽÍ (kEvin lEmAn)
Po delší době 

vám Nedělní listy 
přinášejí recenzi. 
Kniha Na otci 
záleží popisuje, 
jak otcové působí 
v životě své dcery. 
Autorem knihy je 
celosvětově známý 
psycholog. 

Úvodní věta na obalu knihy ji zkráceně, ale 
plně vystihuje: „Otec, který aktivně vstupuje 
do života své dcery, podporuje její úspěch 
při studiu, posiluje její psychické zdraví, 
učí ji soucítit s druhými lidmi a dokonce 
upevňuje i její ženskost.“  

Autor rozvádí tuto myšlenku a nabízí také 
příběhy z osobního života, protože sám 
má čtyři dcery a jednoho syna. Doplňuje je 
nejnovějšími poznatky o správné výchově 
a načrtává tak pro nás architekturu vztahu 
mezi otcem a dcerou. Toto stavění vztahu 
má být založeno na důvěře. Důvěra souvisí 

s jistotou a důsledností. 
Dr. Leman říká, že pocit 
bezpečí otec u své dcery 
zajistí tím, že bude 
důsledný a zásadový. 

Propojení s Bohem a 
Biblí vše spojuje v jeden 
smysluplný celek. Bez 
toho by kniha nedávala 
smysl. Přestože se v ní 
nevyskytují sáhodlouhé 

biblické texty, toto spojení je pro autora 
velmi důležité. Je vidět, že dr. Leman je věřící 
člověk, který to, co čte v Bibli, praktikuje u 
sebe i u svých dětí. 

Proto je tato kniha příjemným počtením 
pro nás, křesťanské otce. Potěšující je také 
to, že ačkoli je autor Američan, nenajdeme 
v ní nic, co by nešlo praktikovat u nás nebo 
by bylo nějak vzdáleno našim zvyklostem. 
Navíc není ani moc tlustá a tak ji přelouskají 
i ti, kteří zrovna moc nečtou :-).  

Jaromír Fober 

Dr. Kevin Leman

Po stopách Lukášova evangelia 

Když maminka čeká hosty, připravuje 
se na jejich návštěvu několik dní předem. 
Napřed všechno vyčistí, umyje a vyleští, pak 
se věnuje vaření a připraví třeba i květiny. 
Děti dostanou příkazy, jak se mají chovat…                                   
Nejvzácnější Host přišel na naši zem z nebe 
ke všem lidem: Pán Ježíš. Příprava na jeho 
příchod však byla jiná. Byla to příprava 
lidských srdcí, která měla být očištěna Boží 
pravdou a pokáním. Hlavním prorokem, 
který připravoval srdce lidí na Jeho příchod, 
byl Jan Křtitel.

Pro příchod Jana Křtitele si Pán Bůh vyvolil 
spravedlivé, zbožné lidi, kteří velmi těžko 
nesli bezbožnost národa – kněze Zachariáše 
a jeho ženu Alžbětu. Ti dlouhý čas nemohli 

mít děti, ale Bůh zasáhl mimořádným 
způsobem a i přes pokročilý věk Alžběta 
porodila svého syna a dali mu jméno Jan 
(Hospodin je milostiv). Otázka zněla: „Čím 
toto dítě bude?“ a odpověď nalezneme již 
v Zachariášově chvalozpěvu: „A ty, synu, 
budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť 
půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu 
a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění 
hříchů,..“  (L 1,76-77) Chlapeček rostl a 
sílil na duchu. Můžeme jen předpokládat, 
že jeho rodiče, pokročilí věkem už dlouho 
nežili a tak se Jan stal brzy sirotkem. Žil na 
poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael. 

  Lucie Haroková 

nARoZEnÍ JAnA křtitElE 
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co nás čeká

oznámení

inzerce
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.

1. září uzavřeli manželství Lucka Sojková a náš editor David Harok. Redakční rada přeje 
do společného života hodně Božího požehnání, lásky a pohody :-).

Biblické školení pracovníků - Je to 
vynikající příležitost vzdělávání v církvi, 
kterou jinak nemáme. Témata jsou rozličná. 
Školení začíná 13. 10. v Českém Těšíně 
v budově Církevní rady Na Nivách 7 a 
probíhá většinou co 14 dní vždy v sobotu 
v 17.00 až do 23. 3. 2013. Je možno získat i 
certifikát nebo materiály na přednášena 
témata, i nahrávky přednášek.

Rádi bychom vás pozvali na akci s názvem 
PWF (Prayer, Worship, Fellowship). PWF 
se bude konat 21. - 23. 9. 2012 na Travné. 
Letos se budeme zamýšlet nad tím, „co je 
to pravá bohoslužba”. Opět se můžete těšit 
na zajímavé dílny, 24/7 modlitební místnost 
a také výlet po krásném okolí Travné. 
Přihlašujte se do 19. září.

Koncert Rescued - Rescued je skupina 
hudebníků z USA, kteří slouží hudbou 
ve svém sboru Cole  Community Church 
ve městě Boise, státě Idaho. Skupina je 
rozmanitá jak ve věku  všech členů, tak svých 
hudebních kořenech a vzdělání; díky tomu 
spojuje ve svém stylu různé hudební proudy 
-- náznaky jazzu, blues, rocku, gospelu a 
folkové hudby. Koncerty proběhnou: 29. 9. 
v Orlové v Husově domě v 17h a 30. 9. v 
Českém Těšíně Na Rozvoji v 17h. Dále pak 
28. 9. - Šumperk, 3. 10. - Jeseník a 7. 10. -  
Olomouc. Více informací na www.travna.cz.

Jménem YMCA Orlová a pěveckého 
sboru Keep Smiling Gospel vás zveme na 
gospelový workshop vedený vynikajícím 
londýnským dirigentem a zpěvákem 
Davidem Danielem, který se bude konat 
v Orlové, 9. - 11. 11. Na workshop jsou 
zváni všichni hudební nadšenci, kteří mají 
chuť a odvahu vytvořit „víkendový“ sbor, 
od pátku do neděle se učit úplně nové 
písničky a v neděli pak výsledek předvést 
na závěrečném koncertě. Bližší informace na 
www.keep-smiling.cz.

Pěvecký workshop „Sing with me“ se 
uskuteční 5.-7.10.2012 v Olomouci. Zveme 
vás na pěvecký workshop pod vedením 
americké hudební skupiny Rescued, který 
bude zakončený koncertem. Workshop 
bude v evangelickém kostele, Blahoslavova 
1, Olomouc. Podrobné informace naleznete 
na www.travna.cz. Přihlašujte se do 10. září, 
cena 200 Kč.

Zveme všechny sestry na další ročník 
křesťanské konference pro ženy a dívky 
jINá žena. Konference se koná 22. 09. 2012 v 
kině KOSMOS v Třinci od 8:30 (registrace od 
7:30) do 15:30. Tématem letošní konference 
je ČAS. Registrace a více informací na www.
zeny.sceav.cz (konec registrace je 16.9.!) 

Firma „Polygrafická výroba“ si Vám dovoluje nabídnout levné, 
kvalitní a rychlé zhotovení veškerých tiskovin - od vizitek, samolepek 
až po plakáty apod. Tel.: 608 883 229.



Nedělní listy 9. září 2012 12

informace o sboru
Evangelický sbor a.v. ČCE,
Nám. Dr. M. Luthera 1, 737 01  Český Těšín
telefon: 558 745 191
číslo účtu: 1725496319/0800
e-mail: info@ccectesin.cz
web: www.ccectesin.cz
farář sboru: Mgr. Marcin Pilch
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
Mimo tuto dobu dle dohody s faráři.
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www.ccectesin.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně
www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní
www.narozvoji.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
www.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...


