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8. ročník

Slovo editora

pokračování na další straně

Milí čtenáři, 
březen už se nám jeví jako jarní měsíc, 

těšíme se na to, až se konečně nebudeme 
muset brodit haldami sněhu, půl hodiny 
tancovat kolem auta, abychom vůbec 
vyjeli, navlékat na sebe mnoho vrstev 
oblečení nebo opatrně chodit, abychom 
sebou na náledí nepraštili na zem. Určitě 
se i těšíte na přírodu, která se zase probudí. 
A já také budu ráda, že se řady našeho 
kostela zase zaplní, protože je zřejmé, že 
účast v zimních měsících je nižší. 

Těšíme se na Vás a taky jsme i tento měsic 
připravili Nedělní listy plné zamyšlení nad 
Božím Slovem a jeho aplikací do našich 
životů.

Hned v úvodu si můžete přečíst silné 
svědectví bratra Hanáka. Tématem čísla 
je spravedlnost a tentokrát opravdu 
doporučuji anketu dětí, dozvíte se spoustu 
podnětných informací :-). Máme pro 
Vás také zamyšlení nad muži ve sboru 
a reportáž z dorosteneckého hudebního 
pobytu. 

Bratři a sestry, přeji Vám krásný a 
požehnaný březen a hlavně příjemné čtení. 

Za celou redakci 
   Jana Foberová  

„Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší 
radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, 
než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří 
pokání nepotřebují.“

    Lukáš 15, 7

SVĚDECTVÍ 
Jmenuji se Radek Hanák a jsem kazatelem 

ČCE v Odrách. Vyrůstal jsem ovšem v 
ateistické rodině. Můj otec se zabil na 
motorce, když mě bylo půl roku. Matka 
se znovu provdala a spolu s bratrem jsme 
se stěhovali do Prahy. V mých jedenácti 
letech však zemřela i má máma po operaci 
slepého střeva. Pak si nás s bratrem vzala 
do opatrovnictví babička z Oder, která nás 
přivedla do dospělosti. 

K víře mě však přivedla jedna dívka, která 
uvěřila v Pána Ježíše Krista a chodila již 
do evangelické mládeže v Odrách. Ta silně 
vnímala, že jí Bůh posílá za mnou, aby mně 
o Pánu Ježíši Kristu svědčila. Na její naléhání 
jsem po ní opakoval modlitbu přijetí, 
přičemž ona na mne vzkládala ruce. V té 
chvíli se se mnou zatočil svět, bytostně jsem 
cítil, jak se do mne vlévá teplo Boží lásky a 
úžasné světlo Boží naděje. Do té doby jsem 
se trápil otázkou nad smyslem života, četl 
různé knihy, např. o reinkarnaci, ovšem nyní 
se mne dotkl živý Bůh. Již jsem se necítil sám 

a ztracený 
uprostřed 
vesmíru . 
Následně 
mne tato 
d í v k a 
p ř i v e d l a 
d o 
mládeže a 
do sboru 

a já našel Boží rodinu. Vzpomínám si ale, 
jak jsem přišel poprvé, jako by mi nějaká 
temnota bránila vstoupit do dveří. Bylo 
proto pro mne velmi důležité, že dívka, 
která mne ke Kristu přivedla, mne do sboru 
doprovodila. Ve chvíli, kdy jsem vstoupil 
dovnitř, vnímal jsem zvláštní světlo a lásku. 

Můj život tím ale nebyl zcela vyřešen. 
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Byly chvíle, kdy jsem se vracel mezi 
staré kamarády do hospody. Nejprve s 
nadějí, že je přivedu ke Kristu, radostně 
jsem jim zvěstoval Pána Ježíše, nakonec 
to ale dopadlo tak, že jsem to táhl na dvě 
strany. Střídal jsem společenství věřících se 
světskou zábavou. Tehdy jsme vyjížděli na 
světské zábavy do okolí. Po jedné zábavě 
v opilosti jsem se však časně ráno probudil 
v Hranicích na nádraží na lavičce a sám. 
Byla neděle ráno a mě najednou bylo líto, že 
nemohu být ve sboru na bohoslužbách. Tam 
jsem si uvědomil hodnotu Boží rodiny. Na 
zábavě nikdo o mě neměl zájem, nic jsem 
si nepamatoval a bylo mi špatně. Kdežto ve 
sboru jsem cítil lásku a zájem o mou osobu 
a bylo mi tam dobře. Najednou mi to moc 
chybělo, prosil jsem Boha o odpuštění a bylo 
mi moc líto, že se nedostanu na bohoslužby. 
Tehdy jsem ale zaslechl tichý hlas. „Je 
teprve půl šesté ráno, běž, to na bohoslužby 
stihneš.“ Byl to pro mne hlas Boží milosti, 
odpuštění a já se nakonec na bohoslužby 
dostal. Ani jsem nevnímal, jestli se na mě 
někdo díval pohoršlivě, vnímal jsem přijetí, 
ačkoliv jsem byl i dost špinavý. 

Nicméně na odpoledne si mě pozval 
tehdejší vedoucí mládeže, dnešní kazatel 
sboru v Krnově, Radovan Rosický a vážně 
mě řekl, že nelze sloužit dvěma Pánům. Že 
se budu muset rozhodnout. Další den jsem 
byl velice neklidný a vnímal jsem, že jsem 
od Boha daleko. Najednou jsem nerozuměl 
Písmu a měl jsem strach. V noci jsem se 
probudil hrůzou. Měl jsem živé vidění. 
Ve tmě se mi prosvítila zeď a z vodovodní 
baterie vylezl obrovský zelený had, který 

mne postupně začal ovíjet a škrtit. Mrazivě 
sykavým hlasem mi šeptal: „Už jsi můj. 
Už ti nikdo nepomůže.“ Tehdy jsem začal 
opravdově volat k Ježíši Kristu: „Zachraň 
mne, Pane Ježíši, jestli mne zachráníš, budu 
ti sloužit po celý život.“ Po této modlitbě 
přicházelo zvláštní světle modré světlo, 
které stále sílilo. V této modři se postupně 
zelený had zcela rozpustil. Tehdy jsem 
prožil Boží upokojení. Na druhý den se ale 
strach vrátil a já si kladl otázku, co se mi to 
přihodilo. Jak to, že ten Zlý mě tak drásal. 
Vnímal jsem odpověď, že mám v sobě 
démona, protože jsem se po odevzdání Ježíši 
Kristu znovu otevřel tomuto světu. V tomto 
strachu jsem šel k jedné sestře, kde bývala 
domácí skupinka. Když jsem jí to řekl, byla 
v šoku. Asi hodinu předtím jí totiž volal 
telefonem jeden bratr, který prožil zvláštní 
proroctví. Říkal, že prožil, aby se lidé ve 
sboru připravili k modlitbám za osvobození, 
protože budou přicházet lidé, kteří takovou 
modlitbu budou potřebovat. No a já hodinu 
na to s tímto problémem jsem přišel. Posléze 
jsme se sešli ve sboru s některými staršími 
a já tam činil hluboké pokání ze svého 
života. To neznamenalo jen vyznání a 
litování svých hříchů, ale také oddělení se 
od nich. Tehdy jsem se oddělil i od svých 
starých kamarádů, což považuji za velice 
důležité, zejména v začátcích víry. Oddělil 
jsem se ale také od alkoholu a kouření a 
od satanistické metalové hudby, kterou 
jsem do té doby poslouchal. Následovaly 
modlitby osvobození od démona alkoholu 
a dalších. Sám jsem tomu potom ve jménu 
Ježíše Krista přikazoval, aby ze mne odešel 
duch nečistoty, smrti a další. Ten den jsem 
byl osvobozen od závislosti na alkoholu i na 
cigaretách. Vyhodil jsem kazety se satanskou 
hudbou a přestal chodit do hospody. Byl to 
den nového počátku a nové šance. 

Brzy na to, mi Bůh dal věřící manželku 
a postupně dvě dcery. Jedna má dnes 19 a 
druhá 13 let. Během několika let byl u mne 
rozpoznán dar mluvit slovo Boží. Postupně 
jsem vedl jednu domácí skupinku, převzal 
jsem kroužek dětí a rostla ve mně touha být 
kazatelem. Tato touha mě následně přivedla 
ke studiu na Vyšší odborné škole biblické v 
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téma

Bůh jE SpraVEDliVý

Hradci Králové. Po jejím absolvování jsem 
byl osloven, zda bych nevedl uprázdněný 
oderský sbor, ale jako ordinovaný presbyter, 
protože v té době sbor neměl na placeného 
kazatele. Sedm let jsem takto ve sboru 
sloužil, nyní jsem zde jáhnem na poloviční 
úvazek. Mým druhým úvazkem je ale 
služba vedoucího v Azylovém domě pro 
muže ELIM v Hranicích, kde  spolupracuji s 

bratry z Církve bratrské v Hranicích. 
Jsem Bohu velmi vděčný, neboť mě vytáhl z 

jámy zmaru a neustále je mou silou. Ačkoliv 
si stále připadám nepatrný a nehodný, 
žasnu nad jeho láskou a milostí, kterou mě 
neustále provází. 

           Jáhen Radek Hanák
   kazatel ČCE Odry 

Abychom mohli žít život, jaký pro nás 
Bůh zamýšlel, s vnitřním klidem, svobodou 
a radostí, a to bez ohledu na okolnosti, 
musíme Boha poznávat a vědět, že mu 
můžeme důvěřovat a dovolávat se jeho 
jména. Jedenáctou vlastností Boha v tomto 
každoměsíčním seriálu je spravedlnost. 

 Za svůj život člověk prožije nejednu 
nespravedlnost. Třeba já musela chodit 
spávat ve stejnou dobu jako můj 
o dva roky mladší bratr! Když 
brečela sestra, vždycky jsem 
za to mohla já, neboť věk byl 
v tomto případě důležitým 
kritériem! Na zkoušku jsem 
se poctivě učila 3 dny, 
spolužákovi stačila cesta 
vlakem! Přibírám i z vody, 
kamarádka štíhlá jak 
proutek se cpe větrníky. 
Od moře jsem přijela 
červená jak rak a ještě s 
rýmou. Ze sklepa nám ukradli sáně 
a my jsme byli přesvědčeni, že by se nám při 
ohlášení na policii vysmáli……

 Spravedlnost patří mezi základní nároky 
na lidské jednání i na vztahy ve společnosti. 
Říká se, že je slepá. Přesně tak bývá i 
zobrazována. Žena se zavázanýma očima, 
která nemá brát ohled na to, kdo před ní 
stojí. V jedné ruce má váhy jako symbol 
rovnosti, ale ve druhé meč, protože svá 
rozhodnutí musí umět i prosadit a vymáhat. 
Jednoduchá či mechanická spravedlnost 
říká, že každému stejně. Jenže stejný objem 

daně (jako byla raně středověká daň z hlavy) 
je pro bohatého maličkost, kdežto chudého 
by zruinoval. Ani stejná mzda pro všechny 
by nebyla spravedlivá: má se brát v úvahu 
výkon či zásluha. A tak by na druhou stranu 
spravedlnost slepá být neměla, ale měla by 
brát ohled na to, kdo před ní právě stojí. I 
s touto pozornou spravedlností se v umění 

setkáváme.
 Může se stát, že jakmile se začne 

hovořit o Boží spravedlnosti, 
zatrne v nás.  Milující Bůh, Bůh 
dobroty a všemohoucnosti 
je nám blízký, ale spojení 
se spravedlností nám není 
příjemné. 

Spravedlnost je Boží 
pozice vůči hříchu. Bůh 
je dokonale svatý, a proto 
on sám ví, jaký je život 
bez hříchu. Protože zná 

nepopsatelnou radost ze 
svatosti, není divu, že Bůh nenávidí 

hřích, neboť hřích kazí a ničí jeho stvoření. 
Bůh miluje dokonale a přeje si pro svoje děti 
jenom dobro. Jak by se tedy mohl nevšímavě 
dívat na ničivou sílu hříchu? Spravedlnost 
- ta musí padnout na hřích, ať projevený 
anebo tichý hřích uvnitř nás.  „Boží hněv 
se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a 
nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují 
pravdu“ (Římanům 1,18).

 Svaté rozhořčení Boha nad strašlivostí 
hříchu se ukázalo v rajské zahradě, když se 
oba, muž i žena, rozhodli jednat nezávisle 
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na Bohu. A znovu se Boží soud projevil 
skrze potopu, zkázu Sodomy a Gomory a 
určitě by se projevil i proti nám samotným. 
Protože nás však Bůh nesmírně miluje, jeho 
nejstrašnější odsouzení hříchu bylo vloženo 
na jeho vlastního Syna Ježíše Krista. Vzal na 
sebe odsouzení, které se mělo dostat nám. 
Na kříži Syn Boží prožíval strašlivý hněv 
Boha, který by nikdo jiný nemohl unést. „Na 
soudu svévolní neobstojí“ (Žalm 1,5).

Bůh „ustanovil den, v němž bude spravedlivě 
soudit celý svět (Skutky 17,31).

Ježíš bude spravedlivým soudcem na 
konci světa „a zjeví se z nebe se svými mocnými 

anděly, aby v plameni ohně vykonal trest na 
těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají 
poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše“ (2. 
Tesalonickým 1,7-8). 

Jakkoli vědomí naší nedokonalosti 
a hříšnosti nás může znepokojovat 
a vzbuzovat bázeň, že v soudný den 
neobstojíme, můžeme si být vědomi toho, 
že  Bůh „je spravedlivý a ospravedlňuje toho, 
kdo žije z víry v Ježíše“ (Římanům 3,26) a že 
„když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, 
budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu“ 
(Římanům 5,9).

                                                   JH-NL

Co znamená, že je pán Bůh spravedlivý? 
- odpustí nám všechny hříchy
- je hodný na všechny
- poctivě rozhoduje a nás má rád
- je dobrý
- dává nám, co si zasloužíme
- dá každému stejně
- dává to, co komu náleží právem

Odpovědi dětí

popiš něco, co považuješ za 
nespravedlivé a uveď, co se s tím dá dělat

- zeměpisář  je nespravedlivý / vzít mu tu 
funkci

- matikářka, třídní učitelka / budem se za 
ni modlit

- rodiče jsou k nám někdy nespravedliví / 
pomodlit se za to

- že musím mít starší sestru / nic, protože 
se to prostě stalo

- někdo špatně rozhoduje / pomodlit se
- hřích / nic
- nemoc / uzdravit
- když má někdo hodně a druhý málo / 

říct, že je to nespravedlivé
- udělat na mamku tudle 
- mám kakao a ten druhý ne
- když v neděli nemůžu na počítač / nic 
- když vyhraju a druzí říkají, že to byl ten 

druhý / pomodlit se
- něco půjčím a on mi to nevrátí / mohl 

bych tam zajít a vzít si to
- někdo něco ukradne a nic se nezjistí / 

říct to někomu

V čem se snažíš být spravedlivý/á ty?
- ve sportu, při různých hrách
- nevím v čem
- věřím v Pána Boha
- v ničem
- dělím se
- biju bráchu, když je zlý
- přiznám se, když třeba dostanu v 

písemce o bod víc
- rozdělím se s kamarády
- snažím se být ke všem stejná bez ohledu 

na to, jaký je
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ohlédnutí 
kOnfErEnCE prO mužE 

Letos byl již 8. ročník konference pro muže 
Tváří v Tvář organizované církví SCEAV.  
Název tématu byl „V pasti“. V pasti čeho? 
Hlavně v pasti pornografie na internetu, a 
mluvilo se nejen o této pasti.

Bylo zvoleno velice těžké a závažné téma. 
Organizátoři ho vybrali na základě výsledků 
anonymního průzkumu provedeného 
Lukášem Sztefkem  mezi členy jeho církve i 
několika dalších cíkrví pro účely bakalářské 
práce.

Výsledek je zarážející a smutný. Ani v 
sále nebylo nikomu do řeči, zapomněli 
jsme i zatleskat přednášejícímu. Jak často 
dokážeme my muži zhřešit a pošpinit svá 
těla, která by měla být chrámem Ducha 
Svatého. Měl by v nás přebývat Bůh, ale 
kraluje v nás zlo. V průzkumu se jednalo 
o členy církve a ne jen o neaktivní členy. 
Aktivní lidé ve sborech přiznali, že mají s 
touto věcí problém.

Myslíte si, že nás se toto téma zrovna netýká, 
že my osobně nebo v církvi s tím nemáme 
problém? Týká se nás to. Kdybychom si 
v mysli udělali zběžnou inventuru našich 
životů, na co všechno přijdeme? V prvé řadě 
nejde jen o tu nejprostší formu sledování 
pornografie, ale i o sledování nevhodných 
reklam, čtení nevhodných zpráv, vtipů 
a o pokukování po jiných ženách.  Svět se 
změnil, bohužel k horšímu. Nyní si můžeme 
kdekoliv, kdykoliv a anonymně do sytosti 
užívat různých slastí života. 

Nikdo neví, co se v našem okolí přesně 
děje. S těmito problémy se svěří velice málo 
lidí a smutné je i to, že se někdy nemají 
komu svěřit. Hlavním přednášejícím byl 
Pavel Raus, který je vedoucím katedry 
pastorace na Evangelikálním teologickém 
semináři. Zabýval se dopady pornografie 
na společenský, rodinný a církevní život. 
Když jsme v této pasti uvězněni, jedná se 
o zdrcující dopady. Rozklad našich vztahů, 
rodin a sborů je pak nezadržitelný.

Toto téma by nám nemělo být lhostejné. 
Církev má světu co říct a stojí se za to 

ozvat k tématům, které ničí nejenom naše 
společenství a rodiny. Budeme za blázny a 
zpátečníky, ale stojí to za to. Nechávat díry 
v zákonech jen kvůli tomu, aby se neomezila 
něčí svoboda? Ale co naše svoboda, co naše 
děti a děti těch, co si tu svobodu nechtějí 
nechat upřít? Chceme jim tu svobodu 
ponechat a sebe tak vystavovat den co den 
tomuto pokušení?

Nedávno jsem si přečetl ve svém 
pracovním kalendáři heslo na daný týden: 
Společnost jde ke dnu, když dno jde nahoru. 
Nedějme si proto z něčeho tak závažného 
plytký rybníček. Člověk, který ztratí zdravé 
vědomí, se utopí i v kaluži. Mějme vždy v 
srdci Ježíše a jeho slova z Bible.

Tento článek není laciná propaganda, toto 
je zármutek nad námi muži. Nejde si tento 
problém zjednodušit slovy, že my muži 
jsme prostě jinak postavení, na vjemech a 
že občas nějaký ten vjem potřebujeme, že 
nám neuškodí. Musíme proti tomu společně 
bojovat, jinak jsme mrtví nejen před Bohem. 
Nesmíme na to ani pomyslet, natož tak činit.

Jaromír Fober 

Kdo má zájem se s touto problematikou seznámit 
a podívat se i na výsledky zmíněného průzkumu, 
najde je na stránkách konference pro muže http://
kpm.sceav.cz/. Jsou tam uvedeny i nástroje, jak 
konkrétně bojovat s touto problematikou ve svém 
počítači.
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foto: Marek Svoboda 

zamyšlení 
CÍrkEV jakO muzEum

Konference pro muže byla opravdu 
přínosná, proto se k ní vrátím i v dalším 
zamyšlení.

Už první video o zavřeném kostele, ze 
kterého bylo uděláno muzeum, protože sbor 
vymřel, v sobě ukrývalo hluboké myšlenky. 
V této souvislosti mě přimělo k zamyšlení 
i naše sborové shromáždění. Komu se v 
době jeho konání v mysli nevynořily určité 
myšlenky a otázky, a které to byly?

Jedna z nich, co mě napadla, je: Chceme 
také mít z našeho kostela muzeum, naše 
ostatky budou tlít někde na hřbitovech v 

okolních obcích a budou na nás vzpomínat 
jen podle portrétů na fotografiích?

Podle pastora z video ukázky sbor vymřel, 
protože neměl skutečné muže. Zazněly 
podněty k zamyšlení nad námi muži. V 
návaznosti na téma konference i otázka, 
proč někteří muži nedokážou přestat 
být dětmi a prostě si v přeneseném slova 
smyslu „hrají sami se sebou“. Také otázka, 
proč starší muži nedokážou investovat do 
mladších mužů.

Z úst muže, který se ve videu zamýšlel, 
zaznělo jasné přání, abychom měli víc 
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skutečných mužů a pastorů, kteří nejsou 
chlapci, neprodlužují svoje dětství, jsou 
závislí na Bohu, jsou ochotni sloužit v církvi. 
Muže milující svoje manželky a děti, aby i 
lidi ve sboru byli schopni naučit lásce.

Hlavou církve je Ježíš Kristus. Hlavou 
rodiny je muž. Hlavou rodiny, která by 
měla tvořit naše sbory. Zajímejme se jeden o 
druhého, snažme se investovat do mladých 
mužů. Mladý muž může bez zájmu druhých 
ztratit chuť cokoliv dělat a může tak navždy 
ztratit smysl života. V naší společnosti 
se chlapec stává plnoletým v 18 letech. Je 
to čas, kdy ho začít učit zodpovědnosti? 
Ne, je potřeba ho vést 
od malého dítěte, 
aby v době, kdy těch 
vysněných 18 let má, 
byl mužem. Musíme 
jim dávat dobrý příklad, 
podporovat je v jejich 
práci, dát jim najevo, že 
to, co dělají a chtějí dělat 
pro Boha, je důležité. 
Pomoct jim také s 
jejich sebeurčením ve 
sboru, aby se nedostali 
na slepou kolej, kdy 
si nebudou jistí tím, 
v čem jsou dobří, jak 
mají sloužit. Pocity 
méněcennosti jsou 
zhoubné, stejně tak jako 
hřích v našich životech. 
Jedno i druhé blokuje 
růst ne jenom konkrétního jedince, ale 
celého sboru.

Všem mužům, kteří se odhodlali jít 
do staršovstva, přeji, aby na tyto věci 
nezapomínali. Přeji to i odvážným ženám. 
Mrzí mě jen, že se v našem sboru nenašel 
dostatek statečných mužů, protože to máme 
být my muži, kdo máme vést. Věřící muži 
oddání Bohu, milující své manželky a děti. 
Takoví muži je pak nedokážou vést špatně. 
Jejich manželky a děti ví, že jsou v dobrých 
rukou a nemusí se starat, že se jejich rodiny 
rozpadnou spolu se sborem. Nedělejme ze 
staršovstva uzavřenou skupinu, ve které se 
mluví o věcech, o kterých pak druhý neví. 

Mladým mužům dávejme najevo, že mezi 
lidi zastupující sbor patří. Otevřme jim dveře, 
aby viděli, co se děje ve sboru, co se řeší, že 
máme zájem, aby to věděli, že máme zájem 
o jejich názory. Řešme věci důležité pro růst 
církve, ne např. jestli se opraví komín, bez 
jehož opravy bychom stejně zmrzli nebo se 
udusili. Pověřme určité lidi, však již máme 
schopné lidi ve stavební komisi.

Další otázka je také důležitá: Zachovávat 
starodávnou formu liturgie a starodávné 
písně, byť mají hluboké texty, když se nad 
nimi zamyslíme? Chceme mít z faráře 
jen loutku na kazatelně, které se bojíme 

zeptat a poradit se 
svými problémy? Je 
přece tady, aby nám 
pomohl, nedělejme 
si z něho někoho 
n e d o t k n u t e l n é h o , 
kterého nic nezajímá - 
vždyť tomu tak není. Na 
klenbě vepředu našeho 
kostela je nápis: Ježíš 
Kristus tentýž včera 
dnes i na věky. To jediné 
je pravda, Ježíš je pořád 
stejný, toho se držme. 
Slovo o Něm se po 
tisíciletí nemění. Mění 
se pouze svět, který má 
jedinou stejnou věc a tou 
je hřích. Netrvejme na 
starých zvycích, když 
jsou to jen naše zažité 

tradice. Vše, co děláme, bychom měli mít 
podložené slovy z Bible. Mladí lidé rádi 
investují do nových technologií, do něčeho, 
co má budoucnost. Nikdo z nich si nepustí 
film v HDTV rozlišení na staré černobílé 
televizi. Nikdo, pokud chce poslouchat 
hudbu, si nenatočí gramofon. Nikdo 
nezapřáhne do povozu osla, aby se vydal na 
nákupy. Nikdo si doma nezazpívá chorály 
z minulých století. Lidé se sdílejí skoro se 
vším na sociálních sítích, nikdo se nehrne 
tam, kde se cítí být uzavřený.

Přilákejme mladé lidi, muže, kteří přivedou 
své rodiny. Podejme jim pomocnou ruku 
skrze Ježíše a pomozme jim řešit nejprve 
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jejich osobní problémy a pasti, abychom jim 
otevřeli srdce a ukázali, že ve víře je nejlepší 
řešení jejich problémů.

Děsí mě nynější výroky lidí a také 
komunistů, kteří církve označují jen jako 
ty, kteří je okradou o miliardy. Ano, i ti 
co kradli, říkají, že to je jejich majetek, na 
který nemáme nárok. Vyveďme je z omylu, 
že křesťanům nejde o majetky, ale o lidi. 

Moudrý muž umí moudře hospodařit i s 
majetkem a k tomu všemu potřebujeme 
opravdové statečné muže plné víry. 

PS: My o něco málo starší si také v lecčems 
nejsme ještě úplně jistí, a proto potřebujeme 
dobrý vzor a moudré vedení.  

Jaromír Fober 

přÍBĚh pODlE SkuTEčné uDálOSTi 

V životě se ocitáme před různými úkoly, 
problémy a zkouškami, kdy si říkáme: „tak 
to fakt nezvládnu“. Na to mé síly vůbec 
nestačí. Nemám žádnou reálnou šanci 
„vyhrát“. Přesně v takové situaci se jednou 
ocitl jeden král. Čekala ho velká bitva. 
Protivníků bylo velké množství, jako písku 
na mořském břehu. Král měl ale za úkol 
čekat sedm dní a nic nedělat, pouze vyčkávat 
a být poslušný příkazu. On ale neuposlechl. 
Jeho vojsko se pomalu rozutíkalo. K tomu 
všemu měli oštěp a meč pouze on a jeho syn. 
Král tedy vzal situaci do svých rukou, už 
nevydržel déle čekat. Ale jeho neposlušnost 
se mu vymstila. Za svou neposlušnost byl 
potrestán. 

Jak ale dopadla bitva? I když situace 
vypadala beznadějně, královo vojsko stálo 
proti drtivé většině, přesto se stal zázrak. Král 
zvítězil! Možná se ptáte, jak je to možné. Měl 
snad mezi svými vojáky nějaké supermany 
nebo jiné hrdiny s nadpozemskou silou? 
Kdepak. Byli to pouze obyčejní lidé jako my.  
Přesto zde hrála velkou a nezastupitelnou 
roli jiná nadpozemská síla. Byl to přece 
Hospodin! Jemu patří veškerá moc na nebi i 
na zemi! (Mat. 28, 18) Tím králem byl Saul. 
Neuposlechl Boží nařízení. Měl čekat sedm 
dní na příchod proroka Samuele. Ten však 
pořád nepřicházel a bylo na čase jednat. 
Proto Hospodinu obětoval sám. Saul 
neuposlechl! Za to ho čekal trest. Jeho syn 
nemohl po něm usednout na trůn. Bůh si 
vybral za krále jiného mladíka. Ale přesto 
byl Bůh s izraelským vojskem a díky jeho 
milosti a síle Izrael zázračným způsobem 
zvítězil. Nepřátelské vojsko Pelištejců se 

pobilo mezi sebou navzájem. 
Tento příběh, který se odehrál před mnoha 

lety, má i dnes pro nás velké poselství! 
Může se nám stát povzbuzením, ale 
zároveň i napomenutím. Když se znovu 
octneme v situaci, kdy si budeme myslet, 
že naše „bitva“ je už předem prohraná, 
nestrkejme hlavu do písku, ale skloňme ji 
před Všemohoucím Bohem a prosme Jeho 
o pomoc. On má vše ve svých rukou a vidí 
oproti nám za horizont. Učí nás poslušnosti 
a je na nás, zda se osvědčíme a budeme 
čekat na jeho načasování a pomoc, anebo 
situaci vezmeme do svých rukou stejně jako 
Saul…potom nás ale může čekat nemilé 
překvapení.  

Na závěr si dovolím připojit pár Božích 
slov, které jsou pro mě velkým povzbuzením 
v podobných situacích, ve které se ocitl Saul.

• „Nebojte se jich, vždyť Hospodin, 
váš Bůh, bojuje za vás.“ (5. Mojžíšova 3, 22)

• „Nebojte se a neděste se tohoto 
velikého množství. Boj není váš, ale Boží.“                    
(2. Paralipomenon 20, 15b) 

 Miriam Siwá 
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mODliTEBnÍ řETĚzEC 24/7 

Prvotní modlitební hnutí 24-7 vzniklo už v 
roce 1722 na pozemku hraběte Zinzendorfa 
a trvalo neuvěřitelných 125 let! Byla to 
nejdelší modlitební chvíle v dějinách lidstva. 
Bůh se rozhodl, že zopakuje to, co způsobil 
téměř před třemi sty lety mezi Moravskými 
bratry a dovolil, aby vznikla mezinárodní 
organizace, která rozšířila nepřetržitý 
modlitební řetězec ve vyhrazených 
místnostech v různých zemích světa. Střídají 
se v nich buď jednotlivci, nebo skupiny lidí, 
aby rozmlouvali s Bohem způsobem, který 
jim nejvíce vyhovuje - modlitbou, chválami, 
zpěvem ale i jinak. 

Modlitba je umění, kterému nás může 
naučit pouze Duch Svatý a já jsem vděčná 
hlavně mladým lidem z evangelikálních 
sborů v Českém Těšíně, že se nakontaktovali 
na tuto organizaci a rozjeli modlitební 
řetězec i v našem městě. 

První cyklus modliteb probíhal v červnu 
roku 2007, tehdy pouze 4 dny v CB na 
Frýdecké ulici, druhý pak od 4.11. do 
25.11.07 u nás Na Rozvoji, kde náš sbor 
poskytnul modlitební místnost v suterénu 
naší fary, kterou členové organizačního 
výboru velice příjemně a vkusně zařídili. Už 
při vstupu do místnosti mne mile přivítalo 
tlumené světlo a příjemné ticho. Najednou 
jsem měla pocit, že jsem daleko od světa, 
ale hlavně velice blízko Bohu. Blíž než při 
modlitbách v kostele, nebo doma v pokoji. 
Pocit Boží blízkosti mne přiměl k větší bázni 
vůči Bohu, ale zároveň mi dodal radost a 
nepopsatelný pokoj do duše. Zároveň mne 
v těchto chvílích Bůh nějak víc než jindy 
obviňoval z hříchů o kterých vím, ale nic 
s nimi nedělám. Hodina, kterou jsem tam 
měla poprvé vyhrazenou, mi uběhla velice 
rychle. Sestra, která mne střídala to poznala 
a jelikož to byla má kolegyně a zároveň 
členka org. týmu, tak mi pohotově nabídla, 
abych tam s ní zůstala další hodinu. Byla 
jsem jí za to velice vděčná. 

V tomto příspěvku jsem chtěla popsat, 
jak úžasné chvíle s Pánem jsem prožila v 
modlitební místnosti, ale musím přiznat, že 

ten pocit vlastně ani popsat neumím. Možná 
někdo namítne, že víra není založená na 
pocitech. Určitě má pravdu, ale když má 
člověk dobrý pocit z Boží blízkosti, tak to 
nejen potěší, ale hlavně povzbudí ve víře. 
Nejdůležitější je ale to, že mi nakonec Pán 
dal do duše pokoj a radost. 

Modlitební řetězce nějakou dobu probíhali 
i na Tovární ulici, ale pak se organizační 
výbor, po domluvě s naším staršovstvem 
rozhodl, že suterénní místnosti 
zrekonstruuje a modlitební řetězce budou 
v ní pokračovat dál. Jsem velmi vděčná 
všem, kteří přiložili ruku k dílu a suterénní 
místnost opravili, protože práce bylo hodně, 
ale díky Bohu – pracovitých rukou ještě více 
:-). Určitě to nebylo jednoduché, ale dnes to v 
opravených místnostech je ještě příjemnější 
a dá se říct, že i pohodlnější. Nemusíte mít 
ale obavy - promodlené prostředí naplněné 
Duchem Svatým je tam cítit i nadále. 

Současný modlitební řetězec pokračuje ve 
svém nejdelším údobí od 11.1. do 19.5.2013 
a já bych tímto svým příspěvkem chtěla 
povzbudit všechny ty, kteří váhají, nebo 
uvažují, jestli se probíhajícího řetězce mají 
zúčastnit. Věřím, že se rozhodnete kladně, 
prožijete příjemné chvíle s našim Pánem 
a zároveň rozšíříte řady modlitebníků z 
našeho sboru. Mám totiž pocit, že máme na 
modlitbách nejméně početné zastoupení. To 
mně trochu mrzí, ale co mně moc těší je to, že 
mezi námi jsou i velmi oddaní modlitebníci, 
kteří jsou ochotní věnovat modlitbám i 
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noční hodiny.
Případnou hodinu (nebo i více) je nutné 

si předem zarezervovat, což můžete 
udělat na internetových stránkách www.
modlitby24-7.cz/ceskytesin. Pokud nemáte 
přístup k internetu, požádejte někoho 
známého o zaregistrování a rezervaci. 
O pomoc můžete požádat i v naši farní 

kanceláři, nebo na čísle – 608 887 914, kde je 
stálá služba.  

Při vstupu do modlitební místnosti 
doporučuji vypnout mobil, aby vás svět při 
rozhovoru s Bohem opravdu nerušil. Přeji 
vám požehnané chvíle prožité v naprosté 
blízkosti našeho Pána. 

LS - NL 

reportáž 
jarnÍ prázDniny S muzikOu

Tato akce pro dorosťáky proběhla od 14. 
do 17. února ve středisku Dětské Misie 
„Salaš“ v Příboře, kde se nás sešlo celkem 
18. O program na celý pobyt se postarali 
vedoucí dorostu, a to Štěpán Janča společně 
se Zuzkou a Kubou Smyčkovými. Hned po 
příjezdu na místo určení jsme se ubytovali 
na pokoje a připravili si nástroje a aparaturu. 
Jakmile bylo vše nachystáno, tak jsme 
společně dali dohromady pravidla, kterými 
jsme se následně celý pobyt řídili. A po práci 
samozřejmě přichází zábava, takže jsme si 
společně zahráli nějaké seznamovací hry, 
abychom věděli, s kým vlastně celou dobu 
budeme trávit čas. 

Ve volných chvílích jsme se věnovali 
hře na hudební nástroje a zpěvu. Za tímto 
účelem jsme se taky sešli. Dorosťáci měli k 
dispozici řadu workshopů a to hru na bicí, 
kytaru, baskytaru nebo klávesy. Každý z 
nás se rozhodně naučil něco nového, ať 
už na zcela nový hudební nástroj, nebo se 
zdokonalil v tom, na který již hrát uměl. 
Zpěvu jsme se věnovali všichni společně a 
to pod vedením Toma Stančeka, který nám 
nejen ukázal jak správně pracovat s dechem, 
aby se nám zpívalo lépe, ale také se staral 
o to, abychom měli co jíst. Společně jsme se 
naučili 4 písně, se kterými jsme vystoupili 
na nedělní bohoslužbě v tamějším sboru 
Bratrské jednoty baptistů. 

Večery byly již klidnějšího rázu, kdy jsme si 
udělali společně čas k nějakému zamyšlení. 
Páteční večer jsme strávili s místní mládeží 
pod vedením Lubomíra Čermáka, což pro 
nás bylo milé zpestření a seznámení se s 

někým novým. Ve čtvrtek a v sobotu jsme 
shlédli exity s tématy láska a následně 
přátelství, které pro každého jednoho z nás 
byly něčím přínosné, ať už více či méně. 
V neposlední řadě si pro nás Štěpán Janča 
připravil fotostudio, kde jsme se mohli 
pořádně vyblbnout a nechat si udělat skvělé 
fotky. Začalo to nesměle, kdy se nikomu 
nechtělo před objektiv, ale následně stud 
opadl a fotit se chtěli všichni. Byl to skvělý 
zážitek a náramně jsme si focení užili.

Když jsme nezpívali, nehráli ani se nijak 
nezamýšleli, tak jsme vyrazili ven a dali 
trochu prostoru naši fantazii, kdy jsme 
tvořili sněhuláky na hudební motiv. Bylo 
až neskutečné, co vše dokážou mladí lidé 
vytvořit s trochou sněhu. A jak už to tak ve 
sněhu bývá, tak každý z nás schytal během 
stavění i pár těch ran sněhovými koulemi, 
v horším případě bylo pár jedinců přímo 
vyváleno ve sněhu. Ale to už k tomuto 
zimnímu období patří.

 V závěru bych jen řekl, že velké díky 
si zaslouží nejen vedoucí za přípravu 
programu, ale také účastníci, za skvělou 
spolupráci. Všichni se již těšíme na další akci 
podobného charakteru.   
    Čenda
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rOk 2013 jE rOkEm BiBlE

nauč SE nazpamĚŤ 

    aspoň 2 verše z každé knihy nz

Matouš 16,24-25.     
Marek 12,30-31.      
Lukáš 18,16-17.   
Jan 15,5-6.                 
Skutky 4,11-12.         
Římanům 5,8-9.    
1.Korint. 10,12-13.   
2.Korint. 5,9-10        
Galatským 2,19-20.   
Efez. 2,8-10.              

Filipským 3,20-21.     
Koloským 3,16-17.
1.Tesal. 4,16-17.       
2.Tesal. 1,11-12.        
1.Timot. 2,3-5.     
2.Timot. 2,1-3.          
Titovi 2,11-13.            
Filemonovi 4-6.   
Židům 12,1-2             
Jakub 5,19-20.            

1.Petra 2,4-5.   
2. Petra 1,20-21.       
1. Jana 4,10-11.          
2. Jana 8-9.
3. Jana 3-4.                 
Judy 20-21.                 
Zjevení 1,17-18.
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jEžÍŠůV křEST (lk 3:21-22)
po stopách Lukášova evangelia 

Stalo se, když byl křtěn všechen lid, a když i 
Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se otevřelo nebe 
a sestoupil na něho Duch Svatý v tělesné podobě 
jako holubice a z nebe zazněl hlas: „Ty jsi ten můj 
Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení.“ 

V rámci studia evangelia Lukáše jsme 
dospěli až k Ježíšovu křtu. Je to těžké 
a zároveň kontroverzní téma. Proč 
kontroverzní? Protože z jedné strany stojí 
zastánci křtu dětí – nemluvňat a z druhé 
jeho odpůrci. Pojďme si říct několik faktů 
k tomuto tématu a závěr nechť každý učiní 
sám v sobě.

V ev. Lukáše se o Ježíšově křtu píše 
pouze ve dvou verších, ale ev. Marek jasně 
popisuje, co křtu předchází. „Čiňte pokání 
a dejte se pokřtít. Celá judská krajina i všichni 
z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své 
hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordán.“ 
Mk: 1,4-5. Dle Bible je tedy křest svobodným 
rozhodnutím člověka (projev jeho svobodné 
vůle), na základě víry v odpuštění jeho 
vlastních hříchů, k čemuž může dojít pouze 
důsledkem poznání evangelia, tedy Boží 
lásky.

Ježíšův křest nebyl stejný jako náš. Ježíš 
nevstupoval do Jordánu, aby mu byly 
smyty jeho hříchy. Ježíš byl bez hříchu. Jan 
si toho byl vědom a zprvu Ježíše nechtěl 
pokřtít, věděl, že jedinou autoritou je On. 
To On by měl křtít Jana. Ježíš však plní vůli 
Boží a slova proroků. Pro Ježíše není křest 
znamením, že umírá starému životu, ale je 
to čin poslušnosti Otci, svědectvím, že od 
této chvíle jeho život náleží jedině Bohu. 
Díky tomu pak obdržuje do Boha Ducha a 
utvrzení „Ty jsi můj milovaný Syn, Tebe jsem 
si vyvolil“.

Až do dnes se křtí vodou, 
trojím pokropením nebo 
ponořením (zřetelněji křest 
Jana Křtitele – ponořením 
do Jordánu), kde ten, který 
křtí vyřkne formuli: „Křtím 
Tě ve jméno Otce i Syna 
i Ducha svátého, Amen“. 

Voda je symbolem obmytí od všeho zlého 
i symbolem smrti spolu s Kristem. Pro 
staré viny jsme mrtví, už na nás nemohou. 
Vystoupení z vody pak je symbolem 
vstupu do nového života (znovuzrození) i 
symbolem naděje života věčného, který se 
nám otevřel Kristovým zmrtvýchvstáním. 
Křest je pečetí, kterou na nás Kristus vtiskl 
jako na své vlastnictví. Hřích, zlo ani smrt 
nám nemohou zabránit, abychom vešli do 
jeho království, budeme-li o to upřímně stát. 
Křest se tedy stal svátostí, protože vizuálně 
symbolizuje neviditelné obmytí hříchů. 

V Bibli se nepíše o křtu dětí. Ano, Ježíš chce, 
abychom nechali děti k němu přicházet, 
abychom dětem zvěstovali evangelium a 
abychom i my dospělí uvěřili „jako děti“. 
Ale proč? Aby naše víra byla „dětská“, 
slepá, jednoznačná, bez otázek, bez výhrad. 
„A bral je (děti) do náručí, a vkládal na ně ruce a 
žehnal jim. Mk 10:16“, nikoliv „křtil je“.

Zastánci křtu dětí tvrdí, že rodič ve chvíli 
křtu zastoupí to samotné rozhodnutí dítěte 
nechat se pokřtít. Rozhodnutí rodičů nechat 
pokřtít svého potomka je výrazem jejich 
odpovědi na toto ujištění, tedy víry. Je 
způsobem, jak tuto víru dosvědčit a předat. 
Dítě je fakticky odkázáno na své rodiče, 
nesou za něj odpovědnost.

Závěr, zda křest dětí ano či ne, je na vás. 
Ovšem křest rozhodně ano.

 DH - NL
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fotoreportáž
SBOrOVé ShrOmážDĚnÍ  24.2.

24.2. se konalo sborové shromáždění, tentokrát 
výjimečné, protože jsme volili nové staršovstvo. 
Všem zvoleným přejeme hodně moudrosti a 
Božího požehnání v jejich zodpovědné úloze. 

Doufáme, že si brzy budete i v Nedělních listech 
moci přečíst pravidelná zamyšlení našich starších. 
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konference pro ženy Odważna i pełna 
wdzięku se koná 9.3. v polské Wisle, v 
hotelu Gołębiewski. Registrace od 8.30. 
Slovo: Alina Wieja, Małgorzata Roman, 
Sylwia Tomczyk oraz Honorata Wąsowska.. 
Více na www.misja.org.pl/pl/konferencje/
konferencje-dla-kobiet/odwazna

konference pro ženy: letošní, 5. ročník 
konference se uskuteční 16. března 2013 
od 9:30 hodin (prezentace již od 8:30 
hod.), v kostele Církve bratrské na adrese 
Frýdecká 28, Český Těšín. Slovem nás 
provede Marylin Farnik na téma „Naděje 
v údolí zkoušek“. Přihlašujte se do 10.3. na 
adrese www.konference-zen.eu, případně 

co nás čeká

Žalm 33:15 „On utvořil srdce každého z 
nich…“

Každý z nás by měl mít svůj vlastní 
modlitební styl. Ten tvůj by měl být v souladu 
s tím, jak tě Bůh stvořil. V začátcích se můžeš 
učit od lidí, kteří jsou v modlitbě zkušenější 
než ty, ale musíš být opatrný, aby se pro 
tebe nestali normou, nebo aby ses ty nestal 
jejich kopií. Je špatné nutit se do něčeho, co 
dělají druzí, pokud se v tom ve svém nitru 
necítíš dobře. Nesnaž se držet krok s někým, 
nebo kopírovat něčí modlitební styl. A neciť 
se povinen uplatňovat každý modlitební 
princip, který ses naučil, pokaždé, když 
se modlíš. Většina z nás má strach nebýt 
jako všichni ostatní. Je pro nás pohodlnější 
řídit se určitými pravidly, než se odvážit 
následovat vedení Božího Ducha.

Když následujeme pravidla vytvořená 
lidmi, děláme radost lidem. Ale když 
vykročíme ve víře a následujeme 
Božího Ducha, děláme radost Jemu. 
Není dobré, když se cítíš být tlačen 
k tomu, aby ses modlil určitým 
způsobem, určitou dobu, nebo aby 
ses při modlitbě zaměřoval na určité 
věci jen proto, že to dělají druzí lidé. 
„Odvaž člun od přístavního mola,“ jak 
se říká, a dovol přílivu Božího Ducha, 
aby tě nesl, kamkoliv si přeje. Když 
svoji motlitbu kontroluješ, víš, co 
se následně stane, ale když dovolíš 

Božímu Duchu, aby převzal vedení, zažiješ 
ve svém životě mnohá překvapení. Úžasná 
překvapení! Odmítni strávit svůj modlitební 
život pocitem viny, kvůli tomu, že nejsi jako 
někdo jiný. Musíš být odhodlán být sám 
sebou.

Bible říká: „On utvořil srdce každého z 
nich…“ (Žalm 33:15). Takže když přijde na 
modlitbu, dnešní slovo pro tebe zní: „Buď 
sám sebou.“

Zvřejněno na portálu - Slovo pro 
každý den - kategorie - 

Každodenní zamyšlení, 
upravila LS - NL

zamyšlení
panE, nauč mĚ mODliT SE
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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.

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.

pronajmu garsonku 1+1 s balkonem 
a příslušenstvím na Zelené ulici 
v Českém Těšíně. Tel.: 605734172; 
732619530.

nerozumíte změnám v důchodovém 
systému? potřebujete poradit s 
životním pojištěním nebo sjednat 
povinné ručení k vašemu automobilu? 
Ráda si s vámi dohodnu schůzku, 

specializuji se na pojišťovnu Allianz. 
Silvie Kiszová - 605 573 164

nabízím dorty k různým 
příležitostem, s marcipánem i bez. Tel. 
723277583 / 734765759 www.bitls.rajce.
idnes.cz/dortovnica.

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.

kontaktujte sestry Halinu Berglowiecovou 
nebo Lucii Harokovou. 

netradiční exkurze do izraele (OSu), 
původně pouze pro studenty Ostravské 
Univerzity, nyní pro všechny, 12. - 19. 3., 
cena 18.590 Kč, více na www.olivetour.cz.

Evangelizace proChrist 4.-11.3. Přednáší 
evangelista Ulrich Parzany. Témata 
večerů: Štěstí, Hřích, Smysl, Utrpení, Ježíš 
a Bůh, Hodnoty, Láska, Budoucnost a 
zodpovědnost. www.prochrist.cz

kudy komenský nechodil 15.-17-3. v 
Šenově. Pátek v podání ostravské mládeže 
- dopoledne výlet - odpoledne sporty / 
muzeum / kavárna - večer zábavný program 
- neděle bohoslužby. Cena 150 - 180 - 200 Kč. 
Přihlašujte se do 10.3. na moravskoslezska-
mladez.evangnet.cz

Projekt „Šance podaná ruka“ pořádá 

další víkendové setkání „poslední 
kapka“ určené osobám, které procházejí 
závislostí, odmítnutím, a jedincům, kteří 
stojí na pokraji společnosti a hledají smysl 
a plnohodnotnost života. Účast je nabízená 
i partnerům závislých osob na alkoholu 
či drogách, rodičům takto závislých dětí a 
jejich kamarádům. Inspiraci v programu 
mohou najít i ti, kteří se zabývají pomocí 
potřebným lidem. Nejbližší setkání se 
uskuteční v sobotu dne 30. března 2013 
od 9:00 do 15:00 hod. ve středisku karmel 
ve Smilovicích. Ti, kteří nemají možnost 
vlastní dopravy do Smilovic, mohou 
využít bezplatného odvozu v 8:30 hod. od 
sborového centra SCEAV Hutník v Třinci., 
ul. Revoluční 609. Bližší informace o setkání 
získáte u koordinátora projektu - tel. 608 613 
411, www.sancepodanaruka.cz
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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: Jana Foberová (JF), David 
Harok (DH), Jana Humplíková (JH), Marek 
Schulhauser (MSCH), Ludmila Smyčková 
(LS). 
Editace: Jana Foberová
Tisk: Magdaléna Géryková
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,...


