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7. ročník

Slovo editora
Milí čtenáři,
tentokrát pro Vás máme trochu tematické 

číslo. 
Prvním tématem je láska, u které by 

se mohlo zdát, že se hodí spíš do čísla 
květnového. Ale láska je samozřejmě 
celoroční jev a tím spíš se zamyšlení nad ní 
bude v čase smutných podzimních dešťů 
hodit. Všechny druhy lásky a Boží lásku 
probereme v rubrice téma, v článku Láska 
jako životní styl se zamyslíme nad tím, jak 
můžeme lásku aplikovat v mezilidských 
vztazích. 

Druhým tématem tohoto čísla jsou ženy. 
Ve studiu Lukášova evangelia se ještě jednou 
zamyslíme nad Alžbětou a Marií. Dvě sestry 
pro nás napsaly reportáž z velmi zdařilé 
konference žen. A po dlouhé době pro Vás 
máme připravený i rozhovor. Tentokrát ne s 
misionářem ani jiným významným hostem, 
který zavítal do našeho sboru, ale se dvěma 
maminkami, které v nedávném čase oženily 
a vdaly děti. Dozvíme se, jak tuto změnu 
vnímají a pár dalších podrobností z jejich 
života. 

Pěkné podzimní čtení Vám za celou 
redakci přeje 

   Jana Foberová 

pokračování na další straně

„Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozséval, 
padla některá zrna podél cesty, a přiletěli ptáci 
a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde 
neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla 
hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; 
a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla 
mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna 
padla do dobré země a dala užitek, některé sto 
zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš!“                                                                                                           
Matouš 13, 3-9

PodoBeNStvÍ o 
ROZSÉVAČI

Výklad tohoto Ježíšova podobenství je 
nám všem dobře známý a Ježíš sám jej 
učedníkům dále poskytuje. Co bylo zaseto 
podél cesty, vyrve satan, skalnatá půda je 
nestálá a v tísni člověk odpadá, semínka v 
trní ani nevzrostou pro mamon tohoto světa. 
Jen dobrá zem nese úrodu a ne ledajakou. 
Taková je realita. Ve snaze o efektivitu často 
hledáme tu dobrou zem, kam bychom zaseli. 
Ale stěží ji nacházíme. A tak sedíme na 
posedu jako myslivec na číhané a vyhlížíme 
tu správnou osobu s kyprým srdcem. Z 
rozsévání se nám stává čekání. Podobenství 
o rozsévači nás připravuje na to, s čím vším 
se můžeme setkat. Ale za povšimnutí stojí 
fakt, že tohle podobenství nese název O 

R O Z S É V A Č I , 
nikoli o „zasetých 
semíncích“ nebo 
„o výnosech z 
pole“. Vždyť 
pokud by nevyšel 
rozsévač rozsévat, 
nebylo by zaseto 
a nemohlo by 
vzrůst. Tím 
rozsévačem je 
také každý z nás. 

Vždyť apoštol Pavel v 1. Korintským, v třetí 
kapitole praví: „Já jsem zasadil, apollos 
zaléval, ale Bůh dal vzrůst.“ 

Snadno se necháváme odradit, zejména 
když kolem sebe vidíme jen samé cesty, skály 
nebo trní. Pozvolna se z nás stávají odborníci 
na kvalitu terénu a ani si nevšimneme, že 
fušujeme do řemesla někomu mnohem 
erudovanějšímu, jako je Pán Bůh. Vždyť kdo 
se vyzná v lidských srdcích? Kdo může s 
naprostou jistotou říci: „Tady neseji, tady to 
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pokračování z předchozí strany

téma

Bůh je láSkA

nemá smysl?“ Může si vůbec něco takového 
rozsévač dovolit? Nový zákon nás utvrzuje 
v tom, že nikoli. V Markově evangeliu v 16. 
kapitole v 15. verši se píše: „jděte do celého 
světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ 
Nikde tam nestojí, že se máme vyhnout 
trní nebo skalám. Naopak, máme 
oslovit všechny.

Ona dobrá půda je v 
podobenství jmenovaná 
až naposled. Jakoby těch 
skal a trní bylo daleko 
víc. Ano, je to tak. Proto 
nás tohle podobenství na 
to upozorňuje a uvádí příklady, jak budou 
mnozí lidé reagovat. Kdo si ho přečte, neměl 
by být překvapen. Přesto je to dost skličující 
pocit, zažívat tolik nezdarů. Proto je důležité 
si připomínat, že to nejsou naše selhání, když 
mnohá semínka nepadají do úrodné půdy. 
Ostatně tohle podobenství nám to dotvrzuje 
a každodenní četba Bible s modlitbou je víc 
než dostatečným povzbuzením. Je také 
důležité si uvědomit, že Bůh si používá 
svá načasování a neoslovuje člověka jen 
jedinkrát. Můžeme dnes zasít, ale sklizně 

se dočkáme za rok, za dva, nebo klidně až 
na smrtelné posteli. Mnohdy jde také o 
určitý řetězec podnětů, který Bůh člověku 
poskytuje. A my jako Boží služebníci 
můžeme být jen jediným článkem takového 

řetězu. Avšak není řetěz bez 
článku, tudíž každý článek 
je důležitý!

 Nakonec se ještě 
podívejme na reálie. Je 
psáno, že rozsévač vyšel. 

Musel také nést těžký ranec 
se zrním a chodil v různém terénu. Určitě 

nám již dochází, co to pro nás znamená. Je to 
nutnost vyjít z toho našeho obilného skladu 
– z kostela do prostředí, které nám nebude 
dvakrát nakloněno, ovšem s vědomím, 
že Vítěz jde po našem boku. Dokážeme to 
vůbec? Nejsme až příliš zvyklí na rutinní 
zvyklosti našeho sborového života? 
Nerozséváme příliš jen sami pro sebe v tom 
našem chrámu? Ano, vyrostli jsme na mléku 
a teď potřebujeme hutnou stravu. Nikdo 
nám ji neupírá, ale to mléko zase potřebují 
jiní, ti venku. A kdo jim je dá, když ne my?

MSCH-NL

Popsat lásku dle mého názoru není vůbec 
jednoduché. Přátelé, manželé, rodiče, 
textaři, spisovatelé, psychologové a třeba 
i teologové by mohli vyprávět… V tomto 
případě to dospělým asi činí větší potíže než 
dětem. Na jejich definice lásky jsem narazila 
na internetu a mám pocit, že v tom žádný 
problém nevidí :-):

 Láska je, když řeknete klukovi, 
že se vám líbí  jeho tričko a on ho pak nosí 
každý den. Noelle, 7 let

 Když vás má někdo rád, vyslovuje  
vaše jméno tak trochu jinak. A tak prostě 
víte, že vaše jméno je v  jejich ústech v 
bezpečí. Billy, 4 roky 

 Láska  je, když si na sebe dívka 
nastříká parfém a kluk použije vodu po 

holení a pak si spolu vyrazí ven a jeden 
druhého očuchávají. Karl, 5 let 

 Láska je, když  maminka dá 
tatínkovi nejlepší kousek kuřete. Laine, 5 let

 Láska je, když mamka vidí taťku 
celého smradlavého a upoceného, ale i tak 
o něm říká, že je větší fešák než Robert 
Redford. Chris, 7 let

 Láska je, jako když jsou malá stará 
paní a malý starý pán stále přátelé, i přesto, 
že se už tak dobře znají. Tommy, 6  let

 Láska je, když maminka udělá kávu 
pro tatínka a usrkne, aby se  přesvědčila, že 
dobře chutná. Danny, 7 let

 Láska je, když se s někým stále 
pusinkujete. A až pusinkování přestane 
bavit, tak pořád chcete být spolu a víc spolu 
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mluvit.  Moje maminka s tatínkem jsou 
takoví. Billy, 7 let

Přestože není máj, je lásky čas. Svědčí 
o tom čtyři svatby členů našeho sboru 
takřka během jednoho měsíce :-). Sedím 
v kostelní lavici, s úsměvem na rtech 
vnímám slavnostní atmosféru svatebního 
obřadu a napadá mě, že těm dvěma před 
oltářem docela závidím. Nádherný den, 
radost ze sebe navzájem, start „něčeho 
nového“, nevšednost dní, mileneckou touhu 
a  odhodlání být nejšťastnější manželskou 
dvojicí na světě.  Přeji jim to! Zároveň si 
snad už jako „mazák“ (naše manželství den 
po vydání tohoto čísla nabude plnoletosti) 
uvědomuji, že časem svou právě vytvořenou 
definici lásky zřejmě trochu doplní nebo 
přepracují. Prostě budou důvody! 

Všichni po lásce toužíme, představujeme 
si ji, usilujeme o ni. Lásku si také vzájemně 
přejeme při různých příležitostech. Ale 
kterou konkrétně máme na mysli?

Pro lásku totiž existují 4 výrazy:
1. Storge – láska instinktivní, 

láska rodičů k dětem, dětí k rodičům, 
sourozenecká láska, příbuzenský vztah a 
pouto rodin, láska krajanů v cizí zemi. O 
tuto lásku se nemusíme nějak zvlášť snažit, 
je přirozená, je nám daná.

2. Eros – láska citová, touha po 
poznání, umění, krásnu. Touha, jež se 
vztahuje na touhu mezi mužem a ženou – 
romantika, zamilovanost, pohlavní akt.

3. Filia – láska přátelská, partnerská. 
Převyšuje v manželství lásku erotickou. 
Dá se vyjádřit slovy – bok po boku, 
táhneme za jeden provaz, snažíme se 
dosáhnout společného cíle. Není pro nás 
přirozenou, nám danou láskou. V rámci ní 
se musíme přemáhat, sebeovládat, bojovat s 
překážkami.

4. Agapé – Boží láska

Právě Boží láska je tématem pro další 
zamyšlení v seriálu o Božích vlastnostech. 

Jednou z křesťanských definic lásky je 
rovnice Láska = Bůh, Boha lze popsat a 
definovat rovnicí Bůh = láska. 

Boží láska, láska Agapé vyjadřuje 
nepochopitelný Boží zájem o hříšného 
člověka. 

• Bůh prokazuje svou lásku k nám 
tím, že kristus za nás zemřel, když jsme 
ještě byli hříšní. Řím.5,8. 

• V tom se ukázala Boží láska k nám, 
že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, 
abychom skrze něho měli život. V tom je 
láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale 
že on si zamiloval nás a poslal svého Syna 
jako oběť smíření za naše hříchy. 1.jan 4,9-
10

• Neboť Bůh tak miloval svět, že 
dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v 
něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
jan 3,16

 
Jak mi v duchu těchto veršů zní nesprávně 

slova písně, kterou jsme kdysi nesčetněkrát 
zpívali v nedělní škole a na mládeži: „Pán 
Bůh má rád děti, děti poslušné a poslušné 
děti, ty on k sobě zve!“ Věřím, že Pán Bůh 
má rád i ty neposlušné děti a jim především 
rozprostírá svou náruč lásky a neklade žádné 
podmínky pro jejich objetí. Aby nám Ježíš 
ilustroval Boží lásku, řekl podobenství o 
marnotratném synovi (Lukáš 15,11-32). Bůh 
stejně jako otec v příběhu dává svobodnou 
vůli se rozhodnout, říká pravdu, nevyčítá, 
„jde“ člověku naproti a dává „novou šanci“. 

Bůh vyjadřuje svou lásku materiálně: On 
dává svému slunci svítit na zlé i dobré a 
déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. 
Matouš 5,45. Otvíráš svou ruku a ve své 
přízni sytíš všechno, co žije. Žalm 145,16. 

Boží láska je ale také naprosto osobní a 
obsahuje emoce: láska je trpělivá, laskavá, 
nezávidí, láska se nevychloubá a není 
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domýšlivá. láska nejedná nečestně, 
nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, 
nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, 
ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje 
cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má 
naději, láska vytrvá. 1. kor. 13,4-7.

Pochopení Boží lásky mi umožní žít 
beze strachu a obav. láska nezná strach, 
dokonalá láska strach zahání, vždyť 
strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel 
dokonalosti v lásce. 1. jan 4,18.

Boží láska, to není žádné pouhé citové 
vzplanutí, nejsou to zmítající se emoce. 
Není možné, abych udělala něco, nebo aby 
někdo či jiná situace zabránila tomu, aby mě 
Bůh miloval. Můžeme stejně jako apoštol 
Pavel s vděčností vyznat: jsem 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. Řím. 8,38-39

Agapé je Božím darem. Boží láska je 
vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, 
který nám byl dán. Řím. 5,5. Na základě 
této pravdy, Bůh povolal svoje děti k velké 
službě: Nové přikázání vám dávám, abyste 
se navzájem milovali, jako jsem miloval 
vás, i vy se milujte navzájem. jan 13,34 a 
opakuje Pavlovými ústy: Všecko nechť se 

mezi vámi děje v lásce (1. kor. 16,14).
Bůh nám ve své lásce dává příklad, jak 

milovat. Je to láska, která nevyžaduje 
protilásku, opětování, je darem pro toho, 
kdo si ji nezaslouží, je bezpodmínečná. Jak 
v duchu těchto slov cítím, že je nesprávné 
milovat svého muže, děti, příbuzného, 
souseda když…., jestliže…… nebo 
protože…..

A tak, milí novomanželé, přejeme vám 
lásku, která není o slovech, ale o samotných 
činech!

JH - NL

láSkA jAkO ŽIVOtNí Styl
Často si stěžujeme, jak je svět kolem nás 

špatný. Tedy hlavně lidé, kteří ho tvoří. Zdá 
se, že je v nich málo pokory, zdvořilosti, 
laskavosti… Ale protože nejlépe se ostatní 
lidé změní, když se změníme my samotní, 
bude nejvhodnější, když budeme pokorní, 
zdvořilí a laskaví my. A pokud už jsme, 
vždy je co zlepšovat. Kniha Garyho 
Chapmana Láska jako životní styl k tomu 
nabízí výborný návod. Autor ukazuje chyby, 
které konáme v mezilidských vztazích a 
navrhuje jejich řešení tak, abychom byli 
spokojení my i naše okolí a žili mezi sebou 
v lásce. Kniha je naplněna příběhy ze života, 
otázkami k zamyšlení i návody, jak jednat. 

Velmi doporučuji k přečtení. A neodpustím 
si malý výcuc. 

Autor v knize představuje sedm vlastností 
milujícího člověka.  

laskavost je touhou sloužit druhým. 
Tato touha by měla být vlastní každému 
člověku, který chce žít v lásce. Všímejme 
si drobných laskavostí, které nám druzí 
projevují, oceňujme je a dělejme také takové 
– pusťme auto z vedlejšího jízdního pruhu, 
seznamme se s novým kolegou, přiberme 
někoho autem z kostela. Můžeme se zapojit 
jako dobrovolníci a pomáhat nemajetným 
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nebo starším, můžeme poslat své finance 
na oběti humanitární katastrofy. Ale možná 
stačí i naslouchat pořádně druhým, když 
s námi chtějí mluvit. Nepracovat tolik, ale 
věnovat se více rodině. Povzbudit děti před 
odchodem do školy. Povzbudit manžela při 
příchodu z práce. 

trpělivost se dneska moc nenosí, většinou 
máme zkušenosti spíš s opakem. Přesto se 
můžeme pokusit o trpělivost, i když nás 
druzí už štvou, jsou nespolehliví nebo 
vždy udělají něco špatně. Dávání průchodu 
naší frustraci nebo pomlouvání za zády 
není dobrým řešením. Můžeme místo toho 
více naslouchat a snažit se pochopit, proč 
druzí jednají tak, jak jednají. Lidé nejsou 
stroje, vyvíjejí se a ne vždy se chovají tak, 
jak bychom si přáli. A třeba mají pro své 
chování opodstatnění, o kterém ani nevíme. 
Zkusme také jednat pozitivně a soustředit 
se na řešení, ne na problém. A koneckonců, 
mějme trpělivost nejen s druhými, ale i sami 
se sebou! 

Odpuštění. Když nám někdo ublíží, naší 
touhou je, aby za to pykal. Spravedlnost je 
samozřejmě důležitá, ale současně platí, že 
v jakémkoli vztahu jsme schopni odpouštět. 
Dobrým tahem v praxi je učit se odpouštět 
maličkosti a také se za maličkosti omlouvat. 
Pokud se chceme stát odpouštějícím 
člověkem, je dobré, abychom odpouštěli 
sami sobě, omlouvali se za svá selhání 
a nabízeli odpuštění za všech okolností. 
Pokud stojíme na druhé straně a čekáme, 
že by se měl někdo omluvit nám a druhý 
nechce nebo omluvy není schopen, přesto 
se můžeme svého hněvu zbavit. Od tohoto 
člověka se můžeme odprostit, odevzdat ho 
Bohu a tak pocítíme úlevu. Důsledky jeho 
špatného jednání ho jednou dostihnout, 
nemusíme jim pomáhat. 

Zdvořilost je jednat s každým jako s 
osobním přítelem. Mezi to patří například, 
že poděkujeme, pokud pro nás někdo něco 
udělal či netelefonujeme během důležité 
schůzky. Nezbytná je také zdvořilá mluva. 
Dejme se s někým do řeči. Pokud už vedeme 

rozhovor, věnujme druhému plnou 
pozornost, snažme se mu porozumět, 
ale nesuďme, nezvyšujme hlas, a pokud 
musíme nějakou myšlenku odmítnout, 
učiňme tak zdvořile a jestli je to nutné, 
omluvme se. Nemluvme za druhé, ani za 
své děti (za kojence ano), a pokud dojde 
ke sporu, soustřeďme se na řešení. Prosme, 
nežádejme. Mějme uznání pro druhé. A než 
vstoupíme k dětem do pokoje, klepejme 
(nejen kvůli zdrořilosti, ale i v rámci 
zachování duševního zdraví:-)), neskákejme 
druhým do řeči a dívejme se do očí toho, s 
kým mluvíme. 

Pokora také není moc populárním tématem. 
Pokud jsme ale pokorní, uvědomujeme si 
jak hodnotu svou, tak hodnotu jiných lidí. 
Vděčnost za 
to, kým jsme 
a za dary a 
schopnosti, jimiž 
jsme obdařeni, je 
důležitá. Pokora 
ve vztahu k 
druhým může 
z n a m e n a t , 
že se pro ně 
něčeho vzdáme. 
Být pokorný, 
tím se myslí 
přijmout pomoc 

dr. Gary Chapman 
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druhých i přemýšlet, jak se druhý člověk 
cítí. Na kritiku nereagujme podrážděně, ale 
zamysleme se, jestli druhý nemá pravdu. 
Zajímejme se o zážitky a názory druhých. 
Jestli čekáme, že naši pokoru někdo odmění, 
brání nám to v opravdové lásce k druhým. 

Štědrost neznamená pouze sypat někam 
naše finance, ale také dát sebe sama. 
Věnujme druhým svou pozornost, čas, 
soucit, schopnosti i peníze. Jestli nevíme, 
jak někomu projevit lásku, poprosme ho, 
ať nám o sobě něco poví. Nejnaléhavější 
neznamená nejdůležitější, čas, který 
zapomínáme věnovat své rodině, se nám 
už nevrátí. Štědrost můžeme projevovat i 
v zaměstnání, kde můžeme sloužit svým 
spolupracovníkům. Využívejme svých 
schopností tak, aby z nich měli užitek i 
druzí. Štědře dávejme finance, i pokud se 
nám zdá, že sami máme málo, vše se nám 
bohatě vrátí.  

Upřímnost znamená, že jsme upřímní 
k těm, které máme rádi, a dokážeme jim 
citlivě říkat pravdu. Lžeme často, i když se 
domníváme, že říkáme třeba jen milosrdné 
lži. Pravdomluvnost je však důležitá. Pokud 
máme pochybnosti, zda pravdu říci, můžeme 
si odpovědět na otázku, zda budou naše 
slova v souladu s rysy milujícího člověka 

vyjmenovanými výše. Pravdomluvnost 
neznamená říkat vše, mluvit o všem, co 
prožíváme, mluvit bez lásky, vytahovat 
tajemství druhých a ohrožovat spravedlnost. 
K poctivému životu patří přiznání vlastních 
slabostí, vědomí, že na pravdě záleží a 
jednota slova, jednání, tónu i smyslu. 
Vyhněme se i malým lžím. Doznejme se 
a převezměme odpovědnost, pokud jsme 
pochybili. Pokud jsme ztratili něčí důvěru, 
staňme se znovu důvěryhodnými. 

V závěru knihy autor tyto vlastnosti dále 
prakticky aplikuje na situace v manželství, 
rodičovství a na pracovišti. Kniha je velmi 
inspirativní a je napsána takovým stylem, že 
její přečtení vám dodá chuť jednat v souladu 
s popsanými nápady. Asi si tento seznam 
vytisknu a pověsím nad postel. 

  JF-NL

oznámení 
Chceme se s Vámi 

podělit o milou novinu. 
16. srpna 2012 k nám 
do redakční rady 
Nedělních listů přiletěl 
čáp a přinesl krásnou 
Barušku Foberovou. 
A tak manželům 
Foberovým přejeme 
mnoho radosti a Boží 
moudrosti při výchově 
již dvou dcer. 

Redakční rada-NL
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naši reformátoři 
MAtěj DVORSký Z hájkU 

Matěj (Matyáš) Dvorský z Hájku se 
narodil v roce 1520 ve Dvoře Králové nad 
Labem. Tento novoutrakvistický theolog se 
věnoval církevní i akademické dráze. Byl 
profesorem a také dlouholetým rektorem 
pražské university (s přestávkami zastával 
tento úřad v letech 1559-1582). Významně 
se podílel na vypracování České konfese, 
která byla společným vyznáním českých 
nekatolíků (s výjimkou staroutrakvistů), 

předloženým císaři Maxmiliánovi II. roku 
1575. V roce 1554 povýšil císař Ferdinand I. 
Matěje Dvorského do vladyckého stavu. 

Matěj Dvorský z Hájku zemřel 23. března 
1583 na nákazu morem. Pohřben byl v 
kapli Božího Těla na dnešním Karlově 
náměstí, která byla společně s Betlémskou 
kaplí místem posledního odpočinku pro 
profesory university.

                     MCH- NL

po stopách Lukášova evangelia 

Cítila jsem ty pohledy. Zkoumaly mě, 
některé litovaly, jiné propichovaly a mnou 
pohrdaly. Dcera Aronova, manželka kněze 
a bezdětná! Neměla jsem dítě a tolik si ho 
přála. Jaké pohanění! Léta přibývala a naděje 
ubývalo. A přitom se Zachariášem jsme žili 
podle všech Hospodinových příkazů. Pořád 
jsme o dítěti s Bohem mluvili, ale zestárli 
jsme oba dva. Jednoho dne se můj muž vrátil 
z chrámu němý. Všechno mi musel napsat, 
abych pochopila, co se stalo. Ukázal se mu 
anděl a řekl, že naše prosba byla vyslyšena! 
Já, já jsem opravdu otěhotněla :-). A i když 
nebyl v té době ultrazvuk, věděla jsem, že 
budu mít syna, který bude od narození 
naplněn Duchem svatým. 

Velkou radost jsem měla také ze setkání 
se svou příbuznou Marií. Marie přišla za 
mnou se svým neuvěřitelným příběhem. 
Byla o hodně mladší než já, přesto jsme si 
velmi rozuměly. Obě jsme se soustředily na 
Boží vůli. Ano, Marie už měla jasně seřazené 
životní hodnoty v tak mladém věku. Když 
jsme se uviděly, pohnulo se radostí mé dítě, 
protože i ono vědělo, že přichází matka 
mého Pána. 

Obdivovala jsem, s jakou pokorou Marie 
přijala, že se jí narodí Mesiáš. Vždyť mohla 
andělovi odpovědět:

- Musíš mi dát čas na rozmyšlenou a 
já ti dám vědět. Nejsem si jista, že to, co mi 
oznamuješ, bude pro mne to nejlepší.

- Plánujeme s Josefem svatbu a já 
nevím, zda se mohu vystavit zklamání.

- Nejsem ještě připravena být 
matkou. Potřebuji čas. Navíc Josef a já 
chceme nejprve získat dobrou práci, 
abychom si mohli koupit dům, dříve než 
založíme rodinu. Myslím, že toto pro nás 
není v současné době výhodné.

Mariina okamžitá odpověď ale zněla: 
„Hle jsem služebnice Páně“ (L1,38). Když 
Marie sama sebe označila za Boží služebnici, 
jednoznačně předala „kormidlo“ svého 
života Bohu. Marie si uvědomovala, že jde o 
něco mnohem většího a významnějšího, než 
jsou její osobní záležitosti a plány. 

Obě jsme přijaly poslání, k němuž nás 
Bůh povolal, a byly jsme vděčné za to, že 
můžeme přispět k oslavě a vyvýšení Božího 
jména. Když totiž poznáme Boží milost a 
rozhodneme se Boha oslavovat, bude se 
naše duše radovat nezávisle na událostech a 
okolnostech. 

Věřme Bohu, i když se dlouho neděje, co 
bychom si přáli. Bůh má svůj plán!

    JH-NL

I v tomto čísle Vám přinášíme krátké studium z Lukášova evangelia. Tentokrát ještě zůstaneme u 
dvou žen - Marie a Alžběty. 

AlŽBětA 
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PŘIROZeNý RůSt CíRkVe - ČáSt 5. „INSPIRAtIVNí 
BOhOSlUŽBy“

Pátou kvalitativní vlastností jsou „Inspirativní bohoslužby“. Tato vlastnost se týká prakticky 
každého křesťana. Za prvé proto, že pro mnoho lidí je křesťan = ten, který chodí do kostela. 
Za druhé: i ti nejvlažnější křesťané chodí do kostela „pravidelně“, například o Vánocích a 
Velikonocích. Z toho vyplývá, že každý křesťan má i tu minimální zkušenost s bohoslužbou.

Co to vlastně bohoslužba je? Centrální či hlavní shromáždění věřících, vyvrcholení celého 
týdne, slavnostní setkání věřících s Bohem.

Koná se většinou v kostele nebo na místě odděleném pro tento účel (modlitebna, apod.).
V našem sboru jsme zvyklí na relativně neměnný a tradiční průběh bohoslužeb, který vypadá 

asi takto:

• zpěv tradičních kancionálních písní za doprovodu varhan
• zpívané antifony s modlitbami
• čtení biblických textů spojených s kázáním
• společné vyznání víry
• oznámení a informace ze sborového života
• vystoupení hudebních skupin nebo pěveckých sborů
• kázání jako středobod bohoslužeb
• připomínky zesnulých
• společná modlitba Otčenáš

Pro většinu účastníků se jedná o pasivní záležitost. Přesto nebo možná právě proto se naskýtá 
otázka: Jsou bohoslužby pro účastníky (posluchače) inspirativní? Odnášejí si z bohoslužeb 
„něco“? Pokud ano, co?

Na stupnici „spokojenosti“ 
s bohoslužbami by to mohlo 
vypadat asi takto:

-3 Těžká nuda.
-2 Nuda, ale co bych jinak 

dělal?
-1 Proč tady vlastně jsem?
 0  Moc tomu nerozumím, ale 

má to něco do sebe.
 1 Je to vcelku fajn, i když ne 

vždycky.
 2 Chodím rád a docela mne 

to baví.
 3 Je to pro mne radost, 

potěšení a povzbuzení.

Za inspirativní bohoslužby 
bychom mohli považovat 
hodnocení od bodu jedna po 
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bod tři. Je přitom jasné, že posouzení objektivního stavu (kvalita kázání, úroveň hudebního 
doprovodu, teplotní pohoda v prostoru kostela, známost zpívaných písní) bude vždy ovlivňováno 
subjektivním stavem hodnotitele  (špatně se vyspal, pohádal se s manželkou, má náladu pod psa, 
bolí jej zub, platil pokutu, atd.). K hodnocení bohoslužeb je proto třeba přistupovat s velkou 
pokorou a opatrností.

Na závěr: inspirativní bohoslužby jsou ideál, ke kterému bychom se mohli alespoň přibližovat. 
Pro začátek si přejme, aby návštěvníci bohoslužeb chodili rádi a pravidelně!

Otmar Humplík & MSCH-NL 

kreslí Hanka Ledvoňová

Výsledky dotazníkového průzkumu v našem sboru
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zamyšlení + interview 
RODIČOVStVí

Zdá se, že se svatbami (nejen v našem sboru) se v poslední době opravdu roztrhl pytel :-). Ženich 
a nevěsta jsou během svatebních příprav a samozřejmě také ve svatební den v centru veškerého dění. 
My jsme se zaměřili na osoby, které sice stojí trochu opodál, ale přesto je pro ně svatební den také 
velkou změnou – na maminky ženicha a nevěsty. 

Můžete si tedy přečíst krátké zamyšlení a také interview s maminkami, sestrou Smyčkovou a 
sestrou Maroszovou, které vyšlo ve svatebních novinách na svatbě Kuby a Zuzky Smyčkových. 
Připravila ho naše ex-spolupracovnice Lenka Jurečková. S laskavým svolením otiskujeme. 

P ř e d p o k l á d á m , 
že skoro každá 
dívka – žena jednou 
chce být matkou. 
Mně Pán moje 
velké přání splnil 
a požehnal mi dvě 
zdravé děti. Oba se 
narodili v Košicích 
a v Českém Těšíně 
se pak vcelku dobře 
aklimatizovali. Já 
jsem moc ráda, že 
nás Pán sem přivedl, 
protože jsme zde 
Na Rozvoji všichni 
(včetně manžela) 
našli novou rodinu 
a spoustu dobrých 
přátel. 

Děti rostly a myslím, že jejich studentský 
věk můžu bez skrupulí nazvat jako 
bezproblémový, hlavně při pohledu na děti 
z nevěřících rodin ve svém okolí. Průběžně 
problémy samozřejmě nějaké vždy byly, ale 
ze zpětného pohledu to vidím jako velmi 
požehnané období. Jsem Bohu opravdu moc 
vděčná, že si je našel, doprovázel a vedl. 

Oba si našli věřící partnery (za což jsem 
také velmi vděčná) a osamostatnili se – což 
mě už částečně rmoutí, protože na mne 
doléhá syndrom opuštěného hnízda :-(. 

Ale vraťme se k svatbám – obě byly 
doprovázeny tak trochu netradičním 
předsvatebním vzrušením. 11 dnů před 
Lenčinou svatbou jsem dělala závěrečné 

absolventské zkoušky na VOŠ-ce v Ostravě 
a měla jsem z toho (ve svém věku) „nervy 
v kýblu“, tak jsem si ten předsvatební 
shon nějak ani naplno neužila :-(. A aby 
se to nevymykalo „tradicím“, tak 12dnů 
před Kubovou svatbou jsem spadla z kola 
a způsobila jsem si otřes mozku :-(. Díky 
andělům strážným to byl „jenom“ otřes 
mozku, jehož následky mě sice trápí ještě 
teď, ale těší mě, že jsem tu svatbu nakonec 
absolvovala a s pomocí Boží zvládla. 

Věřím, že na tyto „drobnosti“ časem budu 
vzpomínat jen s úsměvem na tváři. 

Ludmila Smyčková 

Zamyšlení
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jaká byla Zuzka jako dítě?
Zuzi jako dítě – poslušná, i když hezky 

upovídaná. Možná bych ještě někde našla 
první nahrávku, když si uklízela hračky, 
její hezký komentář ke každé hračce, kterou 
ukládala ke spánku, řečí nepřekladatelnou, 
jelikož jí nebylo rozumět.

Co Zuzka a škola? Byl to vždycky ten 
typ poctivé školačky, která by v kolektivu 
mohla být pokládána za šprta?

Přímo za šprta né. Byla tak zodpovědná, že 
se nebála oponovat paní učitelce. Byla jsem 
dokonce ve čtvrté třídě v Ropici na třídní 
schůzce upozorněna paní učitelkou, abych 
krotila její sebevědomí. Zeptala jsem se jí 
tehdy, zda má ještě jiné výtky, třeba ohledně 
učení a prospěchu. Odpověď zněla, že né. 
Odpověděla jsem jí, že v dnešní době, aby 
člověk dokázal v tomto světě žít, musí mít 
dostatek sebevědomí a nemíním jí krotit. 
(Možná asi trochu jooo.)

Máte dvě děti, dceru a syna - myslíte, že je 
to ideální konstelace? Myslíte, že se holky 
v dětském a dospívajícím věku mohou 
něco naučit od svých bratrů a naopak?

Myslím si, že konstelace je to dobrá, protože 
jak jsem měla možnost sledovat jejich vývoj, 
tak nejdříve v dětském věku mi pomáhala 
Zuzi s učením u Zdeňka. Vůbec jsem mu 
nemusela kontrolovat úkoly a přípravu do 
školy, na to dohlížela. Pak v dospívání a teď 
už dospělém věku se zase mohla s důvěrou 
obrátit na svého bratra Zdeňka o radu či 
pomoc..

Co je obecně na roli maminky nejtěžší?
Zajistit dětem pokud možno klidný a 

spokojený život. Obdarovat co největším 
přísunem lásky. Ale to vše není jen v mých 
možnostech a schopnostech, ale v Boží lásce 
a požehnání, které bylo vyprošováno na 
každý den.

Už jako maminka jste dlouho žila v 
domě na vesnici, pak pár let pak v Českém 

těšíně a teď se v 
podstatě vracíte 
na vesnici. V 
čem nejvíce 
s p a t ř u j e t e 
výhody a 
n e v ý h o d y 
bydlení na 
vesnici a ve 
městě? kde je 
život těžší? 

Život není 
lehký ani na 
vesnici, ani 
ve městě. Na 
vesnici je více 
práce kolem 
domku, zvířectva, 
nedostatečný komfort v dopravě za nákupy 
apod. Na druhé straně ve městě toto vše 
třeba není, ale vidím, jak se někteří mohou 
ukousat nudou v paneláku, nedostatečné 
soukromí, děti mají omezený prostor pro 
hraní apod. Záleží na každém, kde se jak cítí. 
Mně víc vyhovuje vesnice, ovšem v období 
studia dětí bylo výhodnější město, pro lepší 
dopravní spojení do škol.

Vaše dcera teď vstupuje do manželství. Co 
si myslíte, že nejvíce podporuje soudržnost 
manželů?

Tato otázka je pro mě těžká, jelikož naše 
manželství netrvalo dlouho, proto nemohu 
říct, co podporuje soudržnost manželů. 
Ale aby jejich manželství fungovalo a 
bylo spokojené, budu za ně stále prosit u 
Našeho Pána, aby jim žehnal, ochraňoval od 
nedorozumění, naučil je spolu komunikovat 
a překonávat překážky, obdaroval 
moudrostí, láskou a pochopením jeden pro 
druhého.

kolik byste chtěla vnoučat? :)
Kolik Pán požehná :)

Interview s maminkou nevěsty – sestrou Vlastou Maroszovou
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Co kuba a škola? Byl to vždycky ten typ 
poctivého školáka, který by v kolektivu 
mohl být pokládán za šprta?

Nevím, jestli byl považován ve škole za 
šprta, myslím si, že to až tak „hrozné“ 
nebylo. Škola mu díky Bohu ale nikdy 
nedělala moc problémů, alespoň to z mého 
pohledu tak vypadalo. Na gymnáziu to měl 
taky vcelku dobré, protože tam před ním 
studovala i jeho sestra Lenka, která tam 
měla dobré renomé, takže mu možná tak 
trochu zajistila pověst „slušňáka“. Jednou 
ale pán profesor češtiny prohlásil, že Kuba 
si myslí, že s tou „andělskou tvářičkou“ si 
může dovolit všechno, ale prý - takhle by to 
dál nešlo :-( ..... ale nějak mu to přece jenom 
šlo :-)

 
Máte dvě děti, dceru a syna - myslíte, že 

je to ideální konstelace? Nebo vás někdy 
napadlo, že byste mohla mít dětí více?

Myslím si, že mít dceru a syna je opravdu 
velmi dobrá konstelace, ale když se měl 
Kubík narodit, tak jsem si říkala, že bych 
vcelku ráda měla i druhou holčičku, jelikož 
se mi líbilo, že tu holčičku si můžu pěkně 
načančat. 

Jsem ale velmi ráda, že to vyšlo tak, jak 
to vyšlo a jsem za oba Pánu Bohu velice 
vděčná. Možná bych ráda ještě dodala, že 
Lenka se v době očekávání také vyjádřila, 
že brášku „v žádném případě“ nechce, ale 
povedlo se mi ji přesvědčit, že já mám už 
kamarádku - ji a taťka by určitě také chtěl 
mít kamaráda, takže nakonec svolila i toho 
brášku :-). A mimochodem přála si sestřičku 
- Zuzanku, což se ji alespoň částečně po 22 
letech splnilo :-). 

Co se týče mít více dětí, tak i s touhle 
myšlenkou jsem si chvíli pohrávala, ale v té 
době se mi to zdálo už trochu pozdě...

 
Co je obecně na roli maminky nejtěžší?
Kdybych dostala otázku - co je na roli 

maminky nejhezčí, tak bych řekla, že prostě 
- být maminkou. Ale nejtěžší? Teď mám 
pocit, že zvládnout to, jak opouštějí rodinné 
hnízdo.....

krátce po 
revoluci jste se už 
jako čtyřčlenná 
rodina stěhovali 
z východu 
Československa 
na Slezsko, což 
je přesun o více 
než 300 km. 
jak jste tehdy 
tuto změnu 
vnímala?

Bylo to velmi 
náročné období. 
Přijela jsem do 
a b s o l u t n í h o 
n e z n á m a , 
kde jsem 
znala jenom 
m a n ž e l o v y 
rodiče a sestru. 
Vše tu bylo pro 
mě nové a cizí. I 
byt mi připadal velmi neútulný, zpočátku 
bez koberců, záclon se stropy vysokými 3.20 
a s vlaky, které mi přinášely noční můry...

Já, extrovert, jsem si najednou neměla s 
kým popovídat :-(, takže jsem byla moc 
vděčná, že jsem si po čase našla „rodinu“ 
v evangelickém sboru Na Rozvoji, kde mě 
vřele přijali a možná ani netušili, jak mi tím 
pomohli. Jsem si jistá, že to nebyla náhoda, 
ale že to byl Boží plán se mnou a následně i 
s mojí rodinou. 

 
Váš syn teď vstupuje do manželství. Co 

si myslíte, že nejvíce podporuje soudržnost 
manželů?

 Tak tohle je asi nejtěžší otázka. Odpověď 
je velmi náročná, ale patří sem v první řadě 
vzájemná láska, tolerance, úcta, schopnost 
povídat si a naslouchat jeden druhému.

 
kolik byste chtěla vnoučat? :) 
Vnoučat? Alespoň čtyři a moc to přeji jim, 

ale i sobě :-)

Lenka Jurečková 

 

Interview s maminkou ženicha - sestrou ludmilou Smyčkovou
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ohlédnutí
kONfeReNCe jINá ŽeNA

Dne 22.9. 2012 v  době  od 7.30 do 15.30 
se konala křesťanská konference jINá žena 
pro ženy a dívky, kterou pořádala SCEAV 
v téměř zaplněném třineckém kině Kosmos. 

Hlavní téma bylo výmluvné: Čas. 
A řečníci? První přednášející  -  členka 

týmu spolupracovníků, kteří připravují 
na Rádiu 7 týdeník Rozmarýna, manželka 
kazatele Apoštolské církve Zábřeh, ano.... 
lída Pohanková. 

Druhou  a třetí přednáškou nás provedla 
júlia Rausová z Církve bratrské – Praha 
Dejvice, která se spolu se svým manželem 
Pavlem věnuje manželskému a pastoračnímu 
poradenství  v rámci sdružení Parakletos, 
o.s.

Po rychlém vyřízení registrace a obdržení 
milé dárkové krabičky s překvapením v 
podobě knihy, psacích potřeb a blahodárné 
tekutiny v plastové láhvi jsme konferenci 
zahájili modlitbou a chvalami s hudebním 
doprovodem mládeže z Komorní Lhotky. 

V dopoledním bloku přednášek jsme 
uvažovali s Julií nad jednotlivými verši 
3. kapitoly knihy Kazatel... „Všechno má 
svůj čas“, ve kterých nás zároveň provázela 
všemi etapami lidského života  a  rozdělila 
se o své životní zkušenosti, které podtrhla 
biblickými příklady.  

Po krátké přestávce a sladkém občerstvení  
se ujala slova Lída Pohanková  a hovořila ze 
svých bohatých životních zkušeností o tom, 
jak Čas rány hojí. Obohatila nás myšlenkami 
o tom, že se nelze na každé období lidského 
života vždy připravit, ale je důležité sloužit 
Hospodinu s radostí a vděčným srdcem a 
být připraveni vést děti k obrácení, k Bohu. 
Jak se rozhodneme a jak budeme reagovat? 
Dokážeme si přiznat a pojmenovat těžké životní 
situace, jako např. Noemi, když jí zemřeli synové 

i manžel? Mají lidé ve sboru prostor ujasnit si to, 
co prožívají? Ptáme se Pána Boha, co nám chce 
říct? Dokážeme důvěřovat Bohu v bolesti? Jsme 
si vědomi toho, že Bůh o naši těžké situaci ví?

Během polední přestávky jsme posilněny 
obědem pokračovali v rozhovorech, ty 
akčnější se zúčastnily části svatebního 
obřadu Zuzky a Jakuba Smyčkových v 
Českém Těšíně.

Odpoledne jsme měly možnost vybrat 
si  ze dvou seminářů:  time management 
a 3 oblasti, ve kterých žena plýtvá časem. 
Překvapením bylo, jak netradičně sestra 
Júlia začala seminář o plýtvání časem – první 
velkou oblastí jsou pomluvy, následuje  
srovnávání se s druhými (a s tím jde ruku v 
ruce závist), no a nakonec představy a snění. 
Zvláštní asociace? A co každodenní realita?

Avizovaným překvapením byla soutěž  s 
hodnotnými odměnami pro výherce.

V posledním zamyšlení Julia Rausová 
poukázala na to, co je promarněný 
čas – čas bez Krista a co může být tím 
nepromarněným časem – světlem – životem 
s Kristem v meditaci, modlitbě, půstu, studiu 
Bible. Nepromarněný čas je čas, kdy žijeme 
v pravdě, zvěstujeme pravdu, milujeme lidi.

(Nesourodost typů písma v nadpise je 
záměrná. Slovo in je nám důvěrně známé 
ve smyslu „být na správné vlně“, ovšem z 
hlediska křesťanské víry a zaměření dané 
konference, což nemusí kopírovat normy 
okolního světa.. V tom tkví jinakost , ke které 
chtěla tato konference účastnice povzbudit.)

     
 Za čtyři účastnice  konference

  Silvie Říčanová

V nejbližší době by měly být k dispozici nahrávky z Konference žen. Průběžně sledujte 
www.zeny.sceav.cz nebo www.projektizrael.cz 
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Pneumotorax v překladu znamená vzduch 
ve hrudníku. Jedná se o stav ohrožení života. 
Jak k němu dochází, čím je nebezpečný?

V hrudníku je trvale negativní tlak. Kdyby 
tomu tak nebylo, nemohli bychom 
se nadechnout, vzduch by 
neproudil do plic. Tento 
podtlak umožňuje i 
trvalé rozpětí plic. 
Pneumotorax provází 
každé otevřené 
poranění hrudníku. 
Při nadechnutí 
nevniká vzduch jen 
do dýchacích cest, ale 
nasává se i otvorem 
v hrudní stěně. Při 
výdechu odchází vzduch z 
dýchacích cest, otvorem v hrudníku nikoli. 
Hrudník se chová jako míč nafukovaný 
hustilkou, vzduch při každém vdechu 
zvětšuje objem i tlak na plíce. Postupně 

dochází ke stlačení plíce postižené strany. 
Současně se také zhoršují podmínky 
krevního oběhu, stlačení omezuje i práci 
srdce a průtok krve v plicním řečišti.

Příznaky: 
-            závažná dušnost

- neklid
- zrychlený puls
- promodrání rtů 

a konečků prstů

První pomoc: 
-   okamžité uzavření 

otvoru v hrudníku, 
zpočátku i holou dlaní – 

život ohrožující výkon
-   poloha v polosedě, s možností fixace 

horních končetin o podložku – sám zapojuje 
dýchací svaly, napomáhá tak pohybům 
hrudníku

- vyzýváme postiženého k pravidelnému 
klidnému dýchání, zahajujeme, je-li třeba, 

malé okénko první pomoci 
PNeumotorax 

V sobotu 22.9.2012 se v Třinci opět konala 
konference pro ženy. Téma bylo Čas. 
Průvodní verš byl z knihy Kazatel – „On vše 
učinil krásné a v pravý čas.“ Tento verš má 
pro mě velmi osobní charakter – měli jsme jej 
na svatebním oznámení. 

Pro každého z nás má čas vlastní rozměr. 
Pro starší lidi utíká příliš rychle. Dětem se 
zase příšerně vleče a už už by chtěly být 
někde dále větší, dospělé…

V každé životní etapě řešíme jiné situace a 
radosti i strasti. Tomuto tématu se věnovala 
v hlavní přednášce sestra Rausová, která 
nám vyložila verše z 3. kap. knihy Kazatel.  
V dalších blocích se střídala se sestrou 
Pohankovou, obě nám přinesly mnoho 
podnětů k přemýšlení. 

Když se zpětně zamyslím, které myšlenky 
byly pro můj život nejpodstatnější? Určitě 
ta, že čas, který nám Bůh zde na zemi dal, 

nesmím promarnit, využít chvíle k šíření 
evangelia. 

A z přednášky o time managementu? Asi 
to, že Bůh musí být součástí každé složky 
mého života, rodiny, práce, volného času, a 
ne samostatná část, byť nad ostatními. 

A v neposlední řadě jsem si uvědomila, 
že nemám ostych požádat o pohlídání 
syna, když potřebuji třeba k lékaři, ale že 
poprosit o hlídání syna třeba „jen“ pro to, 
že bych chtěla jít se svým mužem na večeři, 
není zbytečná rozmazlenost a plýtvání 
cizím časem, ale způsob, jak pečovat o naše 
manželství :-).

Saša Harvanová

kONfeReNCe ŽeN PODRUhÉ 
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co nás čeká

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.

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.

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.

Dne 9.-11.11. se v ostravském sboru 
ČCE bude konat Listopadání. V sobotu 
dopoledne bude hudební dílna s Ladislavem 
Moravetzem, pod jehož vedením se připraví 
písně na nedělní bohoslužby. Více informací 
na www.moravskoslezska-mladez.
evangnet.cz.  

Mediální odbor SCEAV připarvuje 
publicisticko-vzdělávací TV pořad Biblická 
lupa. Připravují se např. tato témata: 
ateismus vs. křesťanství, setkání se smrtí, 
pravda o nemoci, rodičovská pouta. Pořad je 
možné sledovat prostřednictvím regionální 
televize IFK, starší díly je možné zhlédnout 
na www.projektizrael.cz.

Pro ty, kteří se v neděli nemohou dostavit 
do chrámu, nabízí Slezská církev evangelická 
videopřenosy svých bohoslužeb. K vidění na 
www.sceav.cz, sekce Online videopřenosy 
bohoslužeb. 

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.

protišoková opatření (podložíme dolní 
končetiny, snažíme se nemocného uklidnit, 
zabránit ztrátám tepla)

-  ránu kryjeme poloprodyšným obvazem, 
který má 3 části ( sterilní vrstva- sterilní 
krytí, neprodyšná vrstva – igelitová rouška 
– nezbytná součást autolékárniček, fixační 
vrstva – olepíme ránu leukoplastí ze 3 
stran, spodní okraj necháváme volný, tím 
vytvoříme jakýsi ventil, který znemožní 
nasávání dovnitř, v případě přetlaku uvnitř 
hrudníku umožňuje únik vzduchu ven.)

-   při závažných poruchách dechu 

zahajujeme umělé dýchání
-  je-li cizí těleso v ráně, nikdy je 

neodstraňujeme, snažíme se je sterilně 
obložit, případně utěsnit a fixovat k 
hrudníku

-  včasné přivolání RZP je nezbytností

Život nezachrání sterilní obvaz, ale 
uzavřený pneumotorax. Pracuj s tím, co máš 
po ruce.

RK-NL
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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
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.

Redakce Nl
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz
Na přípravě tohoto čísla se podíleli 
tito členové redakce: J. Foberová (JF), J. 
Humplíková (JH), M. Chalupski (MCH), R. 
Kotasová (RK), M. Schulhauser (MSCH).
tisk: Magdaléna Géryková
editace: Jana Foberová 
Zodpovídá: Jana Foberová

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,...


