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7. ročník

Slovo editora
Milí čtenáři,
nedávno jsme se seznámili s norskými 

misionáři, kteří bydlí nedaleko od nás. 
Pozvali nás na oběd a procházku. Celý den 
ale lilo jako z konve a foukalo, dorazili jsme 
k nim domů úplně mokří. A tak jsme si 
říkali, že procházka se ruší. Jaké bylo naše 
překvapení, když se naši kamarádi po obědě 
začali chystat a vypadalo to, že se ven těší. 

Vyrazili jsme. Oni měli skvělé nepromokavé 
bundy, z kapuce jim šly vidět jen oči. Mně 
poničil vítr deštník hned, jen jsem vylezla 
z domu. Moc se tomu smáli a vyprávěli 
nám, jak tady máme hezké počasí. U nich, 
když prší, tak pořádně, několik dnů v kuse. 
Taky neprší shora dolů, ale spíš vodorovně, 
protože od moře jim tam fouká vítr. Pak mi 
Kristian vyprávěl, jak loví humry. 

A já si říkala, že tihle zcestovalí norští 
misionáři jsou moc zajímaví. Proto vám 
přinášíme velký rozhovor, kde se s námi 
podělí o svůj příběh, svědectví i o to, jak se 
jim žije v České republice. 

Samozřejmě v tomto čísle nechybí ani 
pravidelné rubriky. Opět se zamyslíme nad 
budováním sboru, nad Boží věrností, nad 
Lukášovým evangeliem a můžete si přečíst 
i reportáž z konference rodin.

Požehnaný listopad přeje 
   Jana Foberová 

pokračování na další straně

Neukládejte si poklady  na zemi, kde je ničí 
mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. 
Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol 
ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. 
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.                                                     
Matouš 6, 19-20

Kde je tvůj poKlad, 
tam bude tvá duše 

Sestry a bratři, občas, nebo raději každý 
den bychom si měli připomínat tato Ježíšova 
slova. Může se nám totiž na konci života stát, 
že ačkoliv jsme sice putovali celý ten život 
velmi usilovně, vše se v jediný okamžik 
může proměnit v jednu velkou beznaděj. 
Bude to tehdy, pokud zapomeneme na naší 
cestě na ten nejdůležitější cíl, jenž můžeme 
zde, na zemi vybojovat, tím je podíl na 
Božím království. Kde chceme trávit naši 
věčnost?

 Byl jednou jeden student, který když 
viděl, jak je učivo náročné a těžké, pokusil 
se na budoucí zkoušku nemyslet. Ignoroval 
skutečnost, že na konci semestru musí 
předstoupit před zkoušejícího. Semestr 

rychle uběhnul, 
stejně jako náš 

život jednou 
r y c h l e 
u b ě h n e 
a přišla 
hodina H. 

Celý semestr 
se měl moc 
dobře, rodiče 

se o něho starali. 
Ignoroval však 

budoucí realitu. U zkoušky ... propadnul. 
Abychom my, věřící, prošli nejklíčovější 

zkouškou, musíme zabojovat, i když ten 
hlavní boj už proběhnul - na kříži. 

Ježíš nám v Bibli jasně říká, co máme dělat. 
Víme a známe to, co nám v Božím slově Ježíš 
klade na srdce? A děláme to? Občas nemáme 
psychickou sílu na to, abychom si udělali na 
Jeho učivo čas. 

S tím souvisí biblické studium. Pokud 
neznáme Boží slovo, co jednou řekneme 
našemu Pánu? „Pane, promiň, neměli jsme 
čas, museli jsme bojovat o chléb vezdejší a 
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pokračování z předchozí strany

téma

Bůh je věrný

trochu volna jsme potřebovali na regeneraci 
sil. Tak jsme vlastně netušili, co po nás 
chceš.“ A Pán chtěl být s námi. 

 V další části Matoušova evangelia, 6. 
kap. verších 33-34 Ježíš říká:  „hledejte 
především jeho království a spravedlnost, 
a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Co 
pro Vás znamenají tato slova? 

Hledání hub nerovná se sbírání hub, k 
tomu závěru jsem došel před pár dny v lese. 
Prošel jsem kus lesa a nic jsem nenašel. Pak 
jsem potkal houbaře s plným košíkem. Dali 
jsme řeč a požádal jsem ho, aby mi prozradil 
tajemství jeho úspěchu. Víte, co mi řekl? 

To by vás ani mně určitě nikdy nenapadlo: 
„Houby je třeba hledat a ne jen běhat po lese 
tam a zpátky. To je makačka a ne rekreačka.“ 
„Uf, to by mě nikdy nenapadlo“, povzdechl 
jsem.

Přátelé, i když jsme dostali velký dar víry, 
může se nám klidně stát, že pro mnohé 
starosti a zajímavosti života odbočíme z 
úzké cesty, jež vede k úžasnému cíli. Chce to 
od nás hodně koncentrace na cíl, přebývání 
s naším Pánem a jeho učivem a vytvoření 
velmi blízkého vztahu. Bez práce nejsou 
zkrátka koláče.   

 Milan Kantor   

Být věrný znamená naprosto dokonale 
vyplňovat svoje sliby a učiněná prohlášení.

Bůh o sobě prohlásil, že je věrný. „poznej 
tedy, že hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh 
věrný“ (5. Mojžíšova 7,9).

 
Wikipedie definuje slib jako „řečový 

akt, při němž jedna osoba ujišťuje druhou 
(druhé), že v budoucnosti něco udělá 
nebo naopak neudělá. Vzájemný slib tvoří 
dohodu, formálněji smlouvu. Zvláště 
závažný a slavnostní slib je přísaha.

Různé sliby patří ke každodennímu 
životu. Jedním z nejstarších druhů slibu je 

vzájemný slib manželů, kterým před svědky 
uzavírají sňatek. Svědek u soudu slibuje, 
že bude vypovídat pravdu, a pokud by byl 
usvědčen z opaku, může za to být trestán. 
Nejvyšší volení funkcionáři demokratického 
státu – poslanec, ministr, prezident 
republiky – vstupují do své funkce tím, že 
slibují čestné jednání a péči o veřejné dobro. 
Služební slib skládají vojáci i příslušníci 
bezpečnostních složek (policisté, hasiči, 
celníci). Slavné sliby s doživotní platností 
skládají řeholníci a řeholnice. Slibem se 
dříve vstupovalo i do řemeslnických cechů 
a adepti lékařství skládali Hippokratovu 

přísahu. Pozůstatkem jsou sliby 
vysokoškolských studentů na 
začátku studia při imatrikulaci a 
po ukončení studia při promoci.

Každý z nás poznal, jak bolí, 
když někdo nedodrží, co nám 
slíbil. Zrada! Každý z nás 
poznal, jak bolí, když nedodrží 
slib on sám. Sliby chyby! 
Nespolehlivý! Zrada!

Když jsem pročetla obsah 
některých z výše uvedených 
slibů, uvědomila jsem si, jak je 
hluboký:
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• Já, ... odevzdávám se tobě, ..., a přijímám 
tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, 
úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s 
tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. 
K tomu ať mi pomáhá Bůh. (manželský slib)

• Já, …, odevzdávám se tobě, …, a 
přijímám tě za svého manžela. Slibuji ti 
věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví 
i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě 
milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás 
smrt nerozdělí. (manželský slib)

• „Slibuji, že budu řádně plnit povinnosti 
studenta Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity, uchovám provždy v úctě 
její slavnou 
humanistickou a 
d e m o k r a t i c k o u 
tradici, budu 
r e s p e k t o v a t 
r o z h o d n u t í 
rektora univerzity, 
děkana fakulty, 
a k a d e m i c k é h o 
senátu i dalších 
a k a d e m i c k ý c h 
hodnostářů. Slibuji, 
že budu studovat 
tak, aby má 
činnost přinášela 
národu i lidstvu 
všestranný užitek.“ 
(imatrikulační slib) 

• „ S l a v n o s t n ě 
slibuji, že budu vždy usilovat o to, abych 
svých, na univerzitě nabytých vědomostí, 
užíval(a) ve prospěch naplňování idejí 
spravedlnosti a právního státu. Prohlašuji, 
že své vzdělání budu i nadále prohlubovat 
a zdokonalovat. Masarykovu univerzitu, na 
níž jsem svá studia s úspěchem ukončil(a), 
uchovám provždy ve věčné paměti.“ 
(promoční slib)

• „Slibuji věrnost České republice. 
Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a 
zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad 
budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ (slib 
prezidenta) 

• „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, 
že budu zachovávat její Ústavu a zákony 

a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, 
že budu zastávat svůj úřad svědomitě a 
nezneužiji svého postavení.“ (slib člena 
vlády) 

• „Slibuji na svou čest a svědomí, že při 
výkonu služby budu nestranný a budu 
důsledně dodržovat právní a služební 
předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených 
a nikdy nezneužiji svého služebního 
postavení. Budu se vždy a všude chovat 
tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou 
pověst bezpečnostního sboru. Služební 
povinnosti budu vlastní život.“ (služební 
slib příslušníka)

• „Slibuji na svou 
čest, jak dovedu 
nejlépe: sloužit 
nejvyšší Pravdě 
a Lásce věrně v 
každé době, plnit 
povinnosti vlastní a 
zachovávat zákony 
skautské, duší i tělem 
být připraven(a) 
pomáhat vlasti i 
bližním“. (skautský 
slib) 

• „Přísahám a 
volám Apollóna 
lékaře a Asklépia a 
Hygieiu a Panakín 
a všechny bohy a 
bohyně za svědky, 

že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých 
možností a dle svého svědomí dodržovat. 
…. Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve 
prospěch nemocného, dle svých schopností 
a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by 
bylo ke škodě a co by nebylo správné……“. 
(Hippokratova přísaha)

 Nezdá se mi, že lze říci: „Ten slib je důležitý, 
ten méně“. Žáden by se neměl brát na lehkou 
váhu. Když nejsem věrný v malé věci, jak 
mohu být věrný ve velké? I dítěti slíbená 
malá sladká odměna např. za statečnost při 
očkování je přece závazek, který nelze poté 
přehodnotit! Ale současná politická situace 
a rozvodová statistika svědčí o tom, že lze! 
Některé sliby jsou závazné asi jako sliby, 

odpovědi dětí z nedělní besídky

Jak rozumíte tomu, že Pán Bůh je věrný? 
•  Že nás nikdy neopustí, že se na něj můžeme 

vždy otočit, spolehnout se, že bude s námi, i 
kdybychom měli zemřít

•  Že nám věří, odpustí hříchy, slyší modlitby, 
důvěřuje nám a nikdy nis nezradí

Komu nebo čemu má být věrný člověk?
•  Říkat si všechno, být stále u Pána Ježíše
• Že když si někdo něco slíbí, musí to i 

dodržet
•  Že se nebudou dva, co se mají rádi, mlátit, 

že se nezradí, že se neobrátí k sobě čelem vzad
• Že nemáme mít víc času u počítače než u 

Pá na Boha
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které „odnes čas“. Vzpomínáte? 
• „Slibuji dnes přede všemi, jako jiskra 

jasná, chci žít pro svou krásnou zemi, aby 
byla šťastná“.

• „Slibuji před svými druhy, že budu 
pracovat, učit se a žít podle pionýrských 
zákonů, abych byl dobrým občanem své 
milované vlasti, Československé socialistické 
republiky, a svým jednáním chránit čest 
pionýrské organizace Socialistického svazu 
mládeže“.

 Na koho se vlastně můžeme spolehnout? 
Kdo nikdy neporuší slib, který dal?  

Písmo nám dává odpověď. Bůh bude 
vždycky věrný. Je pro něho nemožné, aby se 
změnil. „já hospodin jsem se nezměnil“. 
(Malachiáš 3,6). pravé jméno pro Boha je 
věrný (Zjevení 19,11).

Bůh je absolutně věrný. Nemůže jinak. 
Ať jsou naše pocity jakékoliv nebo jakkoliv 
nepříjemně, neadekvátně, nespravedlivě 
a nehodně se nám okolní situace jeví, 
věrný je ten, který nás povolal. Bůh na mě 
nezapomněl ani v době manželské krize, 
starostí s dětmi, ztráty blízkého člověka 
či chuti jít dál. Nikdy mi neslíbil, že být 
dobrou dcerou, studentkou, sousedkou, 
spolupracovnicí, manželkou, matkou, 
babičkou, bude snadné. Slíbil, že mi dá v 

pravý čas sílu, schopnost, kterou potřebuji 
ke zvládnutí daného úkolu. „všecko mohu 
v Kristu, který mi dává sílu“. (Filipským 
4,13).

 Velice často nemám jistotu, klid, bojím se 
něčeho nebo jsem v pokušení. Ještě častěji 
bych si však měla „brát k srdci a s důvěrou 
očekávat hospodinovo milosrdenství, 
jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. 
vždyť se obnovuje každého rána, jeho 
věrnost je neskonalá“! (Pláč 3,21-24).  

 
 děkuji ti, pane Bože, že jsem-li nevěrná, 

ty zůstáváš věrný, neboť nemůžeš zapřít 
sám sebe. (2. Timoteovi 2,13).

JH-NL

reportáž

Byl pátek ráno (26. 10.), a my jsme se s 
rodinkou balili na výlet. Jako řidič jsem 
trochu trnul, protože na víkend hlásili 
sněhové srážky, ale já ještě neměl přezuto 
a ani jsem neměl čas to udělat. Cestu do 
Rožnova pod Radhoštěm jsme zvládli asi 
za hodinku a půl a už jsme se škrábali do 
mírného stoupání, které bylo zakončeno 
hotelem RELAX, kde jsme měli následující 
tři dny strávit. Plné parkoviště naznačovalo, 
že se bude jednat o velkou akci, na které bude 
bohatá účast. Registraci měla na starosti 
paní Tyrlíková, manželka třanovického 
pastora. Po doplacení zbytku částky jsme 

obdrželi tašku, ve které byly brožury s 
programem, texty chválících písní, texty z 
Bible, které byly použity během bohoslužeb, 
představení mluvčích a nechyběly zde 
ani potřebné volné strany pro zapisování 
poznámek. Zašli jsme se vybalit a zabydlet, 
a zanedlouho začínal program.

Kdo hotel Relax zná ví, že jsou tam 
převážně 2 lůžkové pokoje, takže rodiny 
s dětmi bydlí buď rozděleně nebo spí 
dítě s rodiči na přistýlce. Pokoje jsou však 
příjemné, útulné a zrekonstruované. Krásný 
výhled a balkón láká ke kochání se kopečky 
Beskyd, avšak s nulou na teploměru vás 

Konference rodin aneB proč se těchto aKcí 
účastní taK málo rodin z rozvoje?
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brzy přejde chuť. 
Program začal scénkou, jak jakýsi muž 

(pan Tyrlík) pátral po kamarádovi – 
panu Srnkovi, a jelikož si sám už nedal 
rady, navštívil detektivní kancelář. Tým 
vyšetřovacích odborníků z pléna vyzval 
všechny děti o pomoc při pátrání a všichni 
se odebrali po stopách zmizelého pana 
Srnky do vedlejších místností.

 Téma v pořadí 11. konference bylo 
„Mít tak křídla“. Toto téma bylo zvoleno 
záměrně, důvodem je množství povinností, 
které nás denodenně obklopují, a časem 
se člověk dostává do určitého stereotypu, 
ze kterého není cesta ven. Přece nenecháte 
děti hladovět nebo jít do školy nenaučené. 
Myšlenkou konference je dát příchozím 
křídla, vypadnout ze všedních povinností, 
mít čas i na jiné věci, zabývat se zajímavým 
programem a v neposlední míře duchovně 
načerpat a potkat se s novými lidmi či 
starými přáteli.

Celou konferenci měli slovo dva řečníci, 
PhDr. Eva Labusová - nezávislá publicistka, 
moderátorka, poradkyně pro oblast 
rodičovství, výchovy a mezilidských vztahů 
a Jozef Gabor – v roce 1981 byl přepašován za 
hranice, aby se mohl věnovat vysílání rádia 
TWR-Monte Carlo, je odborník v oblasti 
médií a momentálně vyučuje v biblických 
institucích se zaměřením na vzdělávání a 
misii.

Celý pátek se nám věnovala paní Labusová, 
nejprve měla přednášku na téma „Dost 
dobří rodiče aneb minimum pozitivního 
rodičovství“ a „Krize středního věku“ a 
po večeři jsme se rozdělili do několika 

skupinek dle zvoleného tématu semináře. 
Paní Labusová mě velmi mile překvapila 
širokým záběrem své přednášky. Nejen že 
to, co říkala, bylo podloženo pravdivými 
příběhy z její dlouholeté praxe, ale všechny 
své doporučení k nám rodičům měla 
podložené verši z Božího slova. Nenechala se 
zaskočit žádnou otázkou a v rámci diskuze 
a seminářů si bylo možné vyslechnout její 
názor na mnoho osobních otázek.

Pan Gabor nás nejprve seznámil s 
nebezpečím médií, počítačových her a 
reklamy na lidskou a hlavně dětskou mysl 
a se svou ženou se s posluchači podělili o 
jejich životní příběh.

Obecně musím říct, že se sboru SCEAV v 
Třanovicích podařilo opět uspořádat velice 
podařenou akci. Byl to příjemně strávený čas, 
načerpal jsem mnoho informací a zároveň si 
odpočinul od každodenních činností. Celá 
akce působila nevtíravě, organizovaně a 
uceleně. Vrcholem bylo nalezení ztraceného 
pana Srnky. Z čehož vyplývá, že děti za celé 
tři dny odvedly dobrou práci. A aby toho 
nebylo málo, při odchodu každý obdržel 
CD s nahrávkami přednášek, seminářů a s 
fotkami z konference.

Všem vám, kteří máte zájem o akci 
podobného typu, vřele doporučuji 
zarezervovat si říjnový víkend 25. – 27. 10. 
2013. Ti, kdo mají zájem si poslechnout 
přednášky – nechť osloví mě nebo někoho 
z teamu prodejců Nedělních listů – zajistím 
vám kopii CD.

DH-NL
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po stopách Lukášova evangelia 

narození ježíše jinaK (l 1, 26 - 38) 

Za měsíc si budeme připomínat Ježíšovo 
narození. A tak se už v tomto díle trochu 
podíváme na běh událostí před Jeho 
příchodem.

Z minulých dílů víme, že došlo k 
zázračnému početí a narození Jana Křtitele. 
Když byla Alžběta těhotná 6 měsíců, navštívil 
stejný anděl, jako navštívil Alžbětu, i Marii. 
Rovněž jsme si psali, že Marie, ač 
žena, byla vyzbrojená velikou 
vírou, vůbec nepochybovala 
o tom, co jí anděl řekl. Prostě 
to bylo tak. Narodí se jí 
spasitel a dá mu jméno 
Ježíš – ten bude veliký, 
synem Nejvyššího, 
bude kralovat rodu 
Jákobovu a jeho 
království nebude 
mít konce. Takové 
věci se přece dějí 
běžně, proč tomu 
nevěřit. 

„Kdo dokáže, aby 
čisté vzešlo z nečistého? 
Vůbec nikdo… Co je člověk? Je 
snad bez poskvrny? Což může být 
spravedlivý, kdo se zrodil z ženy?… Což 
může být čistý ten, kdo se zrodil z ženy?“ 
(Jób 14,4; 15,4; 25,4). To platí pro jakoukoli 
myšlenku o možnosti neposkvrněného 
početí, ať už jde o Marii, či o Ježíše. Tím, 
že byla Marie „zrozena z ženy“, tedy měla 
obyčejné rodiče, musela mít též naši nečistou 
lidskou přirozenost. Ta byla přenesena na 
Ježíše, který byl „narozený z ženy“ (Ga 4,4). 

Ježíšovo narození bylo důsledkem díla, 
které v Mariině těle udělal Duch svatý. 
Podílelo se na tom jak nehmotné (Duch), tak 
hmotné (Mariino lůno). Marie pochopitelně 
nemohla počít sama od sebe, v tomto smyslu 
byla pouhou „nádobou“, prostředníkem. 
Jen Bůh mohl vykonat zázrak vtělení.

Nemůžeme rovněž popírat fyzické 

pouto mezi Marií a Ježíšem, protože to by 
znamenalo, že Ježíš nebyl ve skutečnosti 
člověk. Písmo nás učí, že Ježíš byl plně 
lidský, byl to člověk, který měl stejné fyzické 
tělo jako my. Toho se mu dostalo ze strany 
Marie. Zároveň byl ale Ježíš plně Boží, a měl 
věčnou podstatu, která byla prosta hříchu. 
Viz Jan 1,14; 1. Timoteovi 3,16; Židům 2,14-
17.

Ježíš se nenarodil v hříchu, to znamená, 
že neměl hříšnou podstatu (Židům 

7,26). Zdá se tedy, že hříšná 
podstata se předává 
z generace na 
generaci skrze 
otce (Římanům 
5,12-19). Narození 

z panny tedy 
znamenalo, že k 

tomuto přenosu hříšné 
podstaty nedošlo, a 

umožnilo to Bohu, aby se 
stal dokonalým člověkem.
Přestože Marie neměla ani 

potuchy o těchto teologických 
dedukcích, proč se příchod Ježíše 

uskutečnil právě takhle, vystačila 
si s „obyčejnou“ vírou. „Hle jsme 

služebnice Páně, staň se mi podle tvého 
slova.“

DH-NL, s použitím www.gotquestions.org, www.
biblebasicsonline.com
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naši reformátoři 
pavel sKála ze zhoře 

Narodil se v Praze v rodině měšťana zřejmě 
v roce 1583. Vzdělání nabyl na universitách v 
Praze a ve Wittenbergu a zkušenosti nabýval 
také cestami po Evropě. Po návratu do vlasti 
se přiženil do Žatce, kde se stal i jedním z 
konšelů. V roce 1618 se vrátil do Prahy a dal 
se do služeb vzbouřených stavů. Po potlačení 
stavovské vzpoury raději odešel ze země, 
působil ve službách bývalého „Zimního 
krále“ Fridricha Falckého a nakonec se roku 
1623 usadil v saském Freibergu. Tehdy se 
k němu připojili manželka a děti. Nesnáze 
života v novém prostředí za hranicemi 
českého království pomohl rodině Pavla 
Skály ze Zhoře překonat majetek jeho ženy. 

Pavel Skála zemřel zřejmě roku 1640 ve 
Freibergu.

Pavel Skála je autorem spisu Historie 
církevní, sespsaného v emigraci. 
Desetisvazkové dílo (pro svou rozsáhlost 
nikdy kompletně nevydáno) sledovalo 
církevní dějiny od jejich počátku až 
do autorovy doby. Hlavní pozornost 
je zaměřena na dobu reformační. Jako 
protestant viděl v dějinách církve boj 
církve pravé s církví římskou. Důležité 
jsou z historického hlediska jeho informace 
o stavovském povstání a následujících 
událostech, jež se odehrávaly v jeho době.

                     MCH- NL

zamyšlení 

Co si představíme, když se řekne 
podzim?

Když mi Jana dala tuto otázku s 
prosbou, abych na toto téma napsala 
článek, dost mě to překvapilo. Nevím, 
jestli jsem ta pravá na toto zamyšlení. 
Nevím, co si představíte vy, když se 
řekne podzim. Má představa není 
zrovna moc růžová. Hned mě napadne 
vstávání do tmy, déšť, chladné rána i 
večery a večer zase brzy tma. No prostě 
nic veselého.  Spousta z nás to jistě zná. 
Ráno vstáváte a místo slunce v okně 
tma, nevíte co si obléct, aby vám ráno 
nebyla zima a odpoledne zase horko. A 
to je jenom jeden příklad.

Zamyslela jsem se a říkám si: “Když Bůh 
tvořil zemi, určitě nechtěl, aby pro nás byl 
podzim smutný.“ Cestou z kroužku svých 
dětí jsem se podívala kolem sebe.  Uviděla 
jsem tu krásu, co Bůh pro nás stvořil. Stromy 
kolem hrály všemi barvami, různobarevné 
listí pokrylo chodníky a zahrady.  Sýkorky 
začaly více létat do krmítek na oknech.  Na 
stromech dozrávají poslední plody. Sbírali 
jsme kaštany, žaludy a v trávě hledali 
poslední kytičky. Letošní podzim začal 

velmi hezky. Byl plný teplých dní, kdy se 
dalo chodit na procházky. Foukal vítr a 
děti si užily při pouštění draka. Urodila 
se spousta ovoce ke sklizni, což je pro nás 
dobře.  Bůh chtěl, abychom měli přes zimu 
dost vitamínu. Na své si přišli i houbaři. 
Začaly růst houby a nebylo jich zrovna málo. 
Jedním slovem krása.  Dokonce se posouvá 
čas o 1 hodinu dopředu a můžeme si jeden 
den déle pospat. Tak si říkám, že je podzim 
vlastně krásný, i když se to na první pohled 
nezdá.  Co si myslíte vy?

Eliška Czyloková 

o podzimu 
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přirozený růst círKve - část 6. „sKupinKy s 
Komplexní náplní“

V církvi existují 
různě veliká 
společenství. 

Od velkých 
b o h o s l u ž e b n ý c h 
s h r o m á ž d ě n í , 
čítajících mnohdy 
stovky lidí, až po 
n ě k o l i k a č l e n n á 
osobní, téměř 
i n t i m n í , 
společenství. 

Obecně platí, že 
aktivní křesťan 
p r a v i d e l n ě 
n a v š t ě v u j e 
několik různých 
společenství: vedle 
b o h o s l u ž e b n é h o 
shromáždění to většinou bývá společenství 
vrstevníků, skupinka biblického studia, 
modlitební či sdílející skupinka v omezeném 
počtu. 

Všechna společenství jsou důležitá a mají 
svůj význam. Je ovšem třeba zmínit jednu 
důležitou věc: „Kvalita společenství není 
přímo úměrná počtu účastníků!“ Jinými slovy: 
neplatí pravidlo, že „čím více nás bude, tím to 
bude lepší.“

Jak tomu bylo za Ježíšových dob? Podívejme 
se do evangelií... V evangeliích se o Ježíšovi 
dočteme, že pobýval v mnoha různých 
společenstvích:

• veliké, anonymní „evangelizace“ s 
množstvím lidí: (L.8,19: „Přišla za ním jeho 
matka a bratři, nemohli se k němu dostat pro 
zástup.“; L. 12,1 „Mezitím se shromáždily 
nespočetné zástupy.“; L.14,25: „Šly s ním 
veliké zástupy.“)

•     malé a střední skupinky: (L. 4,38: „Povstal 
a odešel ze synagógy do Šimonova domu.“; 
L. 7,36: „Vešel tedy do domu toho farizea a 
posadil se ke stolu.“; L. 19,5: „Zachee, pojď 

rychle dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém 
domě.“)

• setkávání s jednotlivci: (L. 9,28: „Za týden 
po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana 
a Jakuba...“ ; L. 18,31: „Vzal k sobě svých 
dvanáct...“; Mat. 26,37: „Vzal s sebou Petra a 
oba syny Zebedeovy.“)

Z hlediska dalšího vývoje a pokračování 
Ježíšova učení měly mimořádný význam 
malé skupinky, ve kterých Ježíš předával své 
myšlenky nejbližším (dvanácti) učedníkům. 
Směle je můžeme označit jako „Skupinky s 
komplexní náplní“.

Jejich charakteristika je následující:
• podporují duchovní růst jednotlivců
• budují důvěru, upevňují vztahy
• kladou důraz na osobní život s Kristem
• jsou rovnostářské (všichni členové na jedné 

úrovni)
• jsou otevřené vůči novým příchozím
• usilují o multiplikaci
• vedou k osobní zodpovědnosti

„Skupinky s komplexní náplní“, jejichž 
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výstižnější název by mohl být „Živé 
skupinky“, případně „Buňky“, mají veliký 
význam i v dnešní církvi. Je to totiž přesně ta 
forma společenství, kde může věřící člověk 
získat a upevnit své základy, vyrůst a předávat 
evangelium dále. Samozřejmě, formy „Živých 
skupinek“ mohou být a jsou velmi různé, ale o 

těch si řekneme jindy.
Budujme a vytvářejme „Živé skupinky“, 

protože: Živé skupinky tvoří živý sbor!

Otmar Humplík & MSCH-NL 

kreslí Hanka Ledvoňová
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interview 
Být misionářem v česKé repuBlice... 

Zdá se, že misionáři jezdí vždy na jih. Ve svém okolí jistě najdeme spoustu mladých lidí, kteří se 
vydali na misii do Afriky nebo do Asie. A je to zřejmě pravda. Kristian a Karianne Landeovi také 
vyjeli na jih. Oni ale jinam ani nemohou. Ze severského Norska přijel tento mladý manželský pár do 
Ostravy, aby zaséval evangelium.

odkud přesně jste? 
Kristian: Jsme z Norska, spolu jsme žili v 

Bergenu. Karianne vyrostla na Senji, ostrovu 
na severu země, já jsem vyrůstal na jižním 
pobřeží Norska. Vzdálenost mezi domovy 
našich rodičů je 2000 kilometrů. 

jaká byla vaše cesta ke Kristu? proč jste se 
stali misionáři? 

Karianne: Jako malá jsem znala jen pár 
věřících. Má babička se obrátila ke Kristu, 
když jí bylo třicet, a mí rodiče jako teenageři. 
Mohli jsme se spolu modlit a mluvit o Bohu. 
Život jsme vždy neměli lehký, ale věděli 
jsme, že Bůh je s námi a že nám odpoví na 
naše modlitby. Mojí babičce pomohl, když 
byla ve finanční nouzi. A já jsem jako malá 

měla ušní infekci a vyléčila jsem se, když 
se za mě má rodina a přátelé modlili. Vždy 
jsem věřila v Ježíše a jsem velmi vděčná, že 
jsem ho mohla poznat už jako dítě. 

Kristian: Vyrostl jsem v takzvaném 
„biblickém pásu“ Norska. Mnoho lidí se tam 
nazývalo křesťany, ale jen málo podle toho 
žilo. A to byla i má cesta. Přemýšlel jsem 
o sobě jako o křesťanovi, ale Bůh pro mě 
znamenal jen málo nebo vůbec nic. Hlavní 
bylo nepít, nenadávat a být hodný kluk – 
tedy aspoň v době, když se nikdo nedívá. 

Když mi bylo 21, ukončil jsem roční 
program pro mladé v biblické a misijní škole. 
Znovu, důvodem nebyl Bůh, ale možnost, 
že se skrze školu dostanu na půl roku do 

Afriky. A taky bylo ve škole dost 
holek, což mi připadalo ještě 
zajímavější (směje se). Když se 
na to dívám zpětně, je zajímavé, 
jak Bůh používal tyhle zájmy, 
aby přitáhl mou pozornost. 

První, co mě upoutalo, bylo, 
že tohle společenství bylo jiné. 
I když jsem udělal chyby, byl 
jsem milován. Víra v Boha byla 
praktická. Každé ráno jsme měli 
čas na modlitbu. Četli jsme Bibli, 
uctívali jsme Boha. Vyznávali 
jsme hříchy jeden druhému. 
Nadchnul mě tenhle způsob 
života a nadchnul mě Bůh, 
protože byl reálný. Mohl jsem 
s ním mluvit. On mě chtěl vést. 
Křesťanství není nudná tradice, 
ale žití ve vztahu s Bohem a 
ostatními věřícími. 

Potom mě Bůh vyzval, abych 
se zamyslel nad tím, co chci v 
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životě dělat. Měl jsem nějaké sny, které 
jsem si chtěl splnit, třeba cestovat po Africe. 
Také jsem věděl, že Bůh má pro mě své sny 
a plány. Mé rozhodnutí bylo snažit se to 
zkombinovat. Začal jsem cestovat po Africe, 
začal jsem se nazývat evangelistou a snažil 
se vměstnat Boha do mých snů. Po několika 
měsících jsem upadl na kolena. Byl jsem sám 
a vzpíral jsem se svému špatnému svědomí. 
Musel jsem se rozhodnout mezi svými sny a 
Božími sny pro můj život. 

Rozhodl jsem se pro Boží sny, ukončil 
svou cestu a myslel si, že můj život odteď 
bude nudný, žádné cestování, žádné 
dobrodružství. Byl jsem z toho docela 
špatný. Ale když o pár týdnů později mluvil 
kazatel na misijním kongresu o možnosti 
být misionářem, hned mi začalo bušit srdce 
rychleji. A když nás vyzval, aby ti, kdo věří, 
že Bůh chce, aby byli misionáři, povstali, 
myslel jsem, že vybouchnu. Bůh chce, abych 
byl misionářem! Byl jsem fascinovaný, 
nervózní a plný otázek. Ale nejvíc šokující 
byla Boží milost, protože On chce, abych 
byl misionářem navzdory mým selháním. 
Fascinuje mě, když se dívám těch jedenáct 
let zpět a přemýšlím nad radostí přinášet 
Boží slovo do mnoha zemí. Jeho sny nebyly 
tak daleko od mých, stačilo jen věřit, protože 
On ví vše nejlépe. 

jaký je přístup k misii v norsku? 
Kristian: Norsko má dlouhou historii ve 

vysílání misionářů. Silné obrození změnilo 
v devatenáctém století celý národ. Po 
desetiletí jsme byli země, která vysílá nejvíce 
misionářů v přepočtu na obyvatele, i když 
jsme byli jedna z nejchudších zemí v Evropě. 
Pak se ale našla ropa a nyní je Norsko jedna 
z nejbohatších zemí na světě. V tu dobu 
ale počet misionářů rapidně klesl a misijní 
společnosti začaly ekonomicky stagnovat. 

V mnoha zemích, kam jsme tradičně 
posílali misionáře, není o mnoho víc 
následovníků Ježíše než v naší zemi. Pro nás 
to znamenalo, že Bůh chce, abychom byli 
misionáři v Evropě. Pro tu ale neposkytuje 
misijní společnost, pod kterou patříme, 
žádnou ekonomickou podporu. 

Prvních šest let jsme proto kombinovali 
práci a studia s působením v evangelizačních 
týmech po celé Evropě včetně Norska. Pár 
týdnů jsme pracovali a pak jsme vydělané 
peníze použili, abychom mohli jet. Když 
ale misijní práce přibývalo, začalo být 
obtížnější mít i normální práci. Poslední 
rok a půl dostáváme finanční podporu od 
rodiny a přátel. A v době, kdy už se zdá, že 
nebudeme mít dost peněz na to, abychom 
mohli pokračovat, Bůh je vždy štědrý a 
pošle nám peníze, které potřebujeme.  
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cestovali jste v rámci misie hodně?
Kristian: S rodinou jsem byl na několika 

cestách po zemích okolo Středozemního 
moře a také v Africe. Před dvanácti lety jsem 
byl osm měsíců zapojen v misijní práci v 
Africe, kde jsme pašovali Bible. Posledních 
sedm let pracuji v Evropě, většinou ve 
střední a východní části. Bůh mi dal velkou 
lásku k Rusku, tam jsem byl patnáctkrát 
nebo dvacetkrát. Je úžasné vidět, jak je naše 
generace otevřená evangeliu, a naopak 
smutné, jak málo dospělých ho následuje. 

Karianne: Také jsem byla na několika 
misijních cestách v Evropě, často v Rusku. 
Předtím jsem osm měsíců žila v Bolívii, 
kde jsem pracovala jako dobrovolník pro 
Norskou misijní organizaci. Pracovala jsem 
i s teenagery a v nedělní škole. Také jsem 
navštívila Afriku. 

proč jste si vybrali českou republiku?
Kristian: Naše první misijní cesta do 

Evropy sedm let zpátky vedla na Slovensko, 
do Česka a Německa. Tam jsme potkali lidi, 
se kterými nyní úzce spolupracujeme. Před 
dvěma lety nás s nimi Bůh opět spojil. To 
vedlo k velmi úspěšné cestě do Bruntálu 
minulé léto a několika návštěvám v zimě. 

V září 2011 nám Bůh řekl, abychom se 
přestěhovali do další evropské země. Čtyři 
měsíce jsme frustrovaně čekali na konkrétní 
odpověď. Mysleli jsme, že by to mohlo být 

Rusko, ale nebyli jsme si jistí. V prosinci byl 
Kristian pozván na konferenci o plánování 
sborů do České republiky. Chtěl tam jet, ale 
slíbili jsme, že ten týden budeme v Rusku. 
Nechtěli jsme slib porušit, ale stejně tak jsme 
cítili, že bychom ty dny měli strávit v Česku. 
A tak jsme se modlili. 

Najednou jsme dostali e-mail, že jeden 
týden v Rusku byl zrušen, a to byl zrovna 
týden, kdy se měla konat konference v 
Česku. Cítili jsme, že v Rusku se nám 
dveře zavírají, v Česku naopak otevírají. 
Na konferenci jsme potkali dánského 
kamaráda, kterého jsme pár let znali, ale 
dlouho neviděli. První věc, kterou nám řekl, 
byla: „Kristiane, je to divné, ale dlouho jsme 
se neviděli a já pořád přemýšlím o tom, jak 
jsi strávil poslední měsíce. A pokaždé, když 
se za tebe modlím, začnu přemýšlet o České 
republice. Dává ti to smysl?“ A tak jsme si 
byli jistí, Bůh nás volá do téhle krásné země. 

co jste o ní věděli? co o ní vědí obyčejní 
norové? 

Kristian: Teď o České republice víme 
docela hodně, protože jsme ji už mockrát 
navštívili. Například si myslím, že Kofola je 
úžasná (Karianne s tím nesouhlasí)

Obyčejní Norové toho o Česku mnoho 
neví. Hodně jich navštívilo Prahu a ví, že 
to je nádherné město. Hodně jich slyšelo 
o Václavu Havlovi. A sportovní fanoušci 

vědí, že máte dobrý 
hokejový tým.  

co tady budete 
dělat? 

Kristian: S 
našimi českými 
spolupracovníky se 
chceme podělit o 
evangelium s lidmi 
v Ostravě Porubě. 
Je fantastické 
vidět, co se děje v 
životech lidí, když 
je evangelium 
zasazeno. Chceme 
mít otevřený dům 
i životy, vést ty, 
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kteří chtějí být následovníky Ježíše, a ti zas 
mohou vést další následovníky. 

Začali jsme studovat Bibli s několika 
rodinami. Doufáme a věříme, že v Porubě 
vznikne nová, živá skupina věřících, nový 
sbor. Také doufáme, že budeme součástí 
startujícího misijního hnutí v Česku s našimi 
českými přáteli a spolupracovníky. Také 
chceme pokračovat v cestě s týmem do 
dalších evropských zemí, samozřejmě i s 
českými přáteli. 

co vás tady překvapilo? postrádáte v 
česku něco? 

Kristian: Zas tak moc překvapení nebylo, 
ani nám moc věcí nechybí. Samozřejmě 
postrádáme naši rodinu a přátele, zvlášť 
proto, že máme půlročního syna. 

co pro vás bylo nejtěžší?
Kristian: Nejtěžší věc je naučit se jazyk. Ale 

je to zároveň sranda rozumět novým věcem 
a říkat jednoduché výrazy. 

co si myslíte o ostravě? 
Kristian: Máme ji rádi. Je skvělé mít léto do 

října, i když vy to asi tak nevnímáte (směje 
se). V Ostravě je hodně nádherných parků. 
Začal jsem taky fandit Baníku. 

jací jsou češi?
Kristian: Úžasní! Nejste tak odlišní od 

Norů. Když jsme tady před sedmi lety 
byli poprvé, cítili jsme se tu víc doma než 
třeba v Německu. Na rozdíl od Norů jste 
ale mnohem více formálnější, když poprvé 
mluvíte s lidmi, které neznáte. U nás chceme 
tykat i předsedovi vlády. 

JF-NL

fejeton 
Kráva zapomněla, že Byla teletem 

Jmenuji se Jana a mám sedm let. Každé 
ráno vstávám o půl sedmé. Je se mnou 
tatínek, aby mě mohl vyprovodit do školy.

 Většinou ale bývá ráno divný. Jak se 
odpoledne směje a je s ním pohoda, ráno 
se tváří, jako 
by mu uletěly 
včely. Čím to 
může být? 

Dneska mě 
probouzí a na 
stole už mě 
čeká snídaně. 
Sedám si 
k rohlíku 
se sýrem 
a pomalu 
u k u s u j u , 
protože paní 
učitelka včera v 
hodině říkala, že lidé nemají při jídle hltat, 
pak by se totiž mohli dusit. Tatínek, který 
je už kdoví proč oblečený, učesaný a má 

vyčištěné zuby, na mě nervózně kouká a 
popohání mě do jídla. „Jez, prosímtě, strašně 
se loudáš!“ Opravdu se snažím, ale vždyť 
mám tak malou pusu! Žvýkám a žvýkám. 
Tatínek chodí po bytě a nakonec si sedne 

do obýváku. 
Proč si nejde 
sednout ke 
mně? Občas 
jen přiběhne 
a nervózně 
p o v í d á : 
„ G a m l e j , 
gamlej!“ To 
všichni dospělí 
tak spěchají? 

K o n e č n ě 
mám dojedeno 
a jdu si čistit 
zuby. Včera v 

dětském pořadu v televizi povídali, jak se 
správně čistí zuby. Musím se na ně podívat. 
Otevírám pusu a sleduju se v zrcadle. Ale 
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už mi zase stojí za zády tatínek. „Co to 
děláš, prosímtě? Čisti si zuby!“ Pouštím se 
do čištění. Prý se mají čistit pečlivě, a tak 
kartáčkem jezdím pomalu sem a tam. Z 
obýváku se ozývá naštvané: „Rychleji!“ 

Jdu se obléct. Maminka mi večer nachystala 
modré kalhoty a žluté tričko. Vesele si nad 
ně sednu. Žluté tričko se moc líbilo mojí 
kamarádce Verunce. Jestlipak taky bude 
mít dneska něco žlutého? Občas se takhle 
trefíme. Tatínek mě netrpělivě popohání a 
mumlá něco o tom, že to nestihneme. Ale 
vždyť já docela spěchám, ne? Nejdou mi 
obléct ponožky. „Tati, ponožky mě zlobí!“ 
„Nepřeháněj,“ zasmušile mi pomáhá. 
Doobleču se, popadnu aktovku a tatínek mě 
odprovází do školy. 

Jmenuji se Jana 
a je mi dvacet 
čtyři. Každé ráno 
vstávám před 
půl sedmou, 
abychom s mladší 
dcerou Barčou 
o d p r o v o d i l y 
do školky starší 
Kristýnku. 

A někdy si 
říkám, že ráno 
je opravdu 
utrpení. Jak je ta 
Kristýnka celkem 
šikovná, ráno je 
zpomalená jak 
pražská doprava. Čím to může být? Často se 
mi opravdu vaří krev v žilách. 

Dneska ráno ji probouzím, na stole už 
má snídani. Sedne si k tomu, ale ukusuje 
to snad po drobcích. Tímhle tempem naši 
tramvaj nestihneme a budeme muset jet 
až tou další. A ta je většinou tak nacpaná, 
že člověk si nesedne, ale stojí na nohou, a 
ještě ne na svých vlastních. Nervózně na 
Kristýnku koukám (To si nemůže pohnout?) 
a popoháním ji do jídla. „Jez, prosímtě!“ 

Ještěže už jsem aspoň stihla koupelnu. I 
tak vypadám jako rousňák. Krmím Barču. 
„Blee,“ škytne moje zlaté miminko, ohodí 
mě obsahem svého žaludku a mile se na 

mě usměje. Ach jo. Jdu si vzít jiné tričko. To 
snad není pravda, ta Kristýna pořád snídá. 
„Gamlej, prosímtě!“ 

Kristýnka dojí, posílám ji čistit zuby. 
Jenže ona se místo toho prohlíží v zrcadle! 
A to toho mám dnes tolik, po odvedení do 
školky s Barčou kontrola kyčlí, čím později 
přijdeme, tím víc čekajících řvoucích kojenců 
tam bude. „Kristýnko, pohni!“ hartusím s 
pohledem na hodiny. Vyčistí si zuby a jde 
se oblékat. Kouká na hromadu s oblečením. 
„Mami, proč nemám dneska růžové tričko?“ 
„Protože máš modré, to je přece jedno, ne?“ 
odpovídám roztržitě, zatímco vážu Barču do 
šátku. Kde je dudlík? „Mami, ponožky mě 
zlobí.“ Začínám vidět rudě. No jo, nejdou jí 
oblíct, protože má zas nějak záhadně větší 
nohu. Jakto, že jí ta noha tak roste? Zase 

budou potřeba 
nové boty. Cpu 
Kristýnku do 
ponožek. 

A najednou 
si na všecko 
vzpomínám. Že 
jsem byla úplně 
stejná. Kráva 
zapomněla, že 
byla teletem, 
říkávala na to 
moje babička. 
Od toho dne víc 
chápu Kristýnku. 
A taky mého 

taťku, protože já jsem zase jako on. A 
ačkoli tenhle příběh není bajka, plyne z něj 
ponaučení:

• Děti, ať si myslíte, co chcete, ať se chováte, 
jak chcete, a ať chcete nebo ne, zřejmě budete 
jednou úplně stejní jako vaši rodiče. 

•Dospělí, pozorně sledujte, čím vás 
štvou vaše děti. Přesně stejnými věcmi jste 
pravděpodobně vy štvali vaše rodiče. 

• Trochu mezigeneračního pochopení a 
uznání nikdy neškodí. 

 

JF-NL
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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.

Zveme vás na tradiční minifestival nejen 
křesťanské hudby Ostravské Listopadání, 
který se letos uskuteční ve dnech 9.-11.2012 
v Ostravě v Třanovského sále a v kostele 
na Husově náměstí. V sobotu dopoledne 
se můžete  těšit na hudební dílnu, kterou 
povede Ladislav Moravetz. Odpoledne pak 
na kapely a interprety:  Ladislav Moravetz 
(varhany – tradičně i netradičně), Moby 
Dick, Michal a Petra Bauerovi, Simona 
Martausová + Kebab band. Přihlašování na 
http://moravskoslezska-mladez.evangnet.
cz/ končí ve  čtvrtek 8.11. Více informací 
najdete na webu a v pozvánce.

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.

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. 

17.12. se v 17.00 bude v kostele SCEAV 
v Komorní Lhotce konat sváteční koncert 
polské zpěvačky Beaty Bednarz. 

Sborová skupina 3+1 srdečně zve na 
Vánoční koncert, který se bude konat 9.12. v 
kostele Na Rozvoji. 

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.

Milí čtenáři, pokud máte jakékoli návrhy, nápady či připomínky k činnosti Nedělních 
listů, chcete se zapojit či nechat otisknout Váš článek, neváhejte nás kontaktovat. Můžete 
se ozvat prostřednictvím e-mailu (noviny.rozvoj@centrum.cz), schránky umístěné u 
prodejního stánku nebo oslovit některého z členů týmu. 
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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.
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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,...


