
Slovo editora
Vážení čtenáři, 
čtete-li tento text, znamená to, že právě 

držíte v rukou čerstvé listopadové číslo 
Nedělních listů.

Připravili jsme pro Vás svědectví Štěpána 
Marosze, popisuje to, jak se člověk pro 
nadbytek úkolů a služby může úplně 
zhroutit. Skutečně to takhle Bůh chtěl?

Opět si povídáme o biblických ženách, 
pokračujeme Rebekou, kterou jsme v 
minulém čísle již „nakousli“.

Nabízíme svědectví ženy, která se stará o 
svou velice čilou a aktivní maminku. Přes 
všechny obtíže tuto službu zvládá jen díky 
víře.

Pozdravem nás potěšili manželé Smyčkovi 
z Dánska, přečtěte si něco z jejich deníku.

Zprostředkováváme Vám rovněž článek 
o možnostech vzniku křesťanské mateřské 
školky.

Nechybí ani informace ze staršovstva a 
zamyšlení z Lukášova evangelia – na téma 
nasycení pěti tisíců.

David Harok

Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a 
jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Mt 11,28

Drazí  přátelÉ, bratři 
a sestry,

chtěl bych se s Vámi 
podělit o poslední období, 
které s rodinou i v osobním 
životě prožívám.

Lidé jsou v církvích často 
intenzivně povzbuzováni, 
aby ze všech sil sloužili 
Bohu, aby se zapojili do 
všemožných aktivit apod.

Ať se Vám zdá cokoli, nikdo z nás nemá 
neomezené zdroje sil, a nemůžeme dávat 
víc, než sami máme. A ani náš nebeský 
Otec nebo Ježíš po nás nechtějí, abychom na 
cestě za nimi padli vyčerpáním. Často si na 
sebe nakládáme těžší anebo jiná břemena, 
než bychom měli. Neptáme se Boha na to, 
co si přeje, abychom dělali, a bezhlavě se 
ženeme do nejrůznějších „bohulibých“ 
aktivit, služeb v církvi i mimo ni. Ježíš řekl 
zajímavou větu: 

„Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a 
jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte 
na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý 
a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým 
duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je 
lehké.“ Matouš 11, 28-30

Ježíš musel stejně jako všichni ostatní jíst, 
spát a odpočívat. A i když se někdy stalo, 
že se modlil celou noc (Lukáš 6, 12), jindy 
únavou usnul i v neobvyklé situaci - např. 
v silné bouři v loďce (Matouš 8, 24). Ježíš 
zakoušel na svém těle všechno to, co ostatní 
lidé, a měl (a má) pro ně pochopení. Když 

Ježíš poslal svých dvanáct učedníků „na 
zkušenou“, a oni se vrátili a vypravovali mu 
o tom, co dělali, neposlal je, aby šli hned do 
dalších vesnic a pokračovali, ale řekl jim, aby 
si trochu odpočinuli:

Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a 
oznámili mu všechno, co činili i co učili. Řekl 
jim: „Pojďte vy sami stranou na opuštěné 
místo a trochu si odpočiňte.“ Mnozí totiž 
stále přicházeli a odcházeli, neměli ani čas 
se najíst. Odjeli tedy v lodi do ústraní na 
opuštěné místo. Marek 6, 30-32

pokračování na další straně
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A nyní to co prožíváme s jedním z naších 
dětí:

„V únoru prodělala silnou chřipku, zhubla 3 kg, 
měla jen 39 kg (při výšce 165 cm). 

Byla v nemocnici pro dehydrataci, po 
antibiotikách jí bylo špatně, průjmy, zvracení, 
přidala se gastroenteritida. Začala se měnit  
psychika, byla citlivá na dotek, nešlo ji pohladit, 
obejmout. Byla přecitlivělá, podrážděná. Potíže 
se zažíváním přetrvávaly, měla dlouhodobě 
dietu, nemohla přibrat na váze. Přitom byla 
velmi aktivní, měla hodně zájmů, spoustu 
kamarádů mezi vrstevníky. Pomalu se zdravotní 
stav zlepšoval, ale když se po třech týdnech 
vrátila do školy, tak se to na ni navalilo. Učitelé 
byli shovívaví, ale časem musela všechno ve škole 
dohnat. I když se hodně učila, neměla vždy dobré 
známky, a s tím se nedokázala smířit. 

Na pololetí měla vyznamenání. Ve škole měli 
kromě učení velkou celorepublikovou přehlídku, 
soustředění s pěveckým sborem, zkoušky 
scénického tance atd. Přes týden bydlela v 
domově mládeže, protože do školy to má daleko. 
S holkami na internátu si už tolik nerozuměla, 
nebyly ochotné jí ani půjčit sešity, aby si dohnala 
zanedbané učivo. Na domově měli celkem přísný 
režim, který jí začal vadit. Předtím se zdálo být 
vše v pořádku, ve škole i na domově mládeže. 
Byla oblíbená, spolehlivá, pilná, veselá. Byla 
ne sebe hodně přísná, a přitom si nevěřila. Je 
introvert, proto své problémy moc neventilovala 
navenek. Trápila se tím, že skoro všichni z 
rodiny byli na jaře nemocní nebo v nemocnici. 
Najednou ztrácela motivaci, koníčky ani přátelé 
ji již tolik nebaví. Dělala vše jen proto, že to 
byla její povinnost. Začala být smutná, vážná, 
zamlklá. Málo komunikovala. Na doporučení 
psychologickou péči odmítala, v případě potřeby 
říkala, že mají ve škole psycholožku - výchovného 
poradce.

V dubnu se její zhoršený prospěch řešil i na 
třídních schůzkách. Učitelé si všímali, že s dívkou 
se něco děje, předtím byla spolehlivá, svědomitá 
studentka. Mívala často kolapsové stavy, nízký 
tlak, pocity slabosti i ve škole, dávali ji ležet na 
ošetřovnu. Dětskou lékařkou opakovaně ošetřena, 
doporučeno podávat magnesium. Zdravotní stav 
se jen mírně zlepšil. Měla pocit, že má „přetížený 
mozek“, stálé se učila, přesto dostává špatné 

známky. Prohlubuje se pocit, že nic nezvládá, že 
to nemá cenu. Začíná se ze všeho obviňovat, má 
pocity viny, že si za všechno může sama, všem 
se začala omlouvat… Je unavená, slabá, opět se 
vrátily problémy s trávením a kolapsové stavy. 

V květnu se přidaly i poruchy spánku, které 
se stupňovaly. Nemohla se vůbec soustředit, 
byla roztěkaná, úzkostlivá, a přitom ji toho k 
dokončení školy moc nechybělo. Rodina se ji 
snažila povzbuzovat, pomáhat, kontaktovali i 
učitelku z daného předmětu, která jí vycházela 
vstříc. Přesto všechno dívka viděla vše „černě“, 
roztřepala se, nebyla schopna dál pokračovat. V 
noci téměř nespala, stále se jí vracely myšlenky 
na školu, a že to nezvládne.

Psycholožka není schopna rodičům říct, jak 
se bude dceřin stav dále rozvíjet. Doporučuje 
zvažovat na určitou dobu i vyřízení invalidního 
důchodu, kdyby dcera nebyla schopna od září 
nastoupit do školy. To zjištění bylo pro nás 
šokující…    

Na komisionální zkoušky se dívka vůbec 
nechtěla připravovat, bylo jí to lhostejné. 
Nakonec s pomocí ostatních se na zkoušky 
připraví. Portfolio z praxe odevzdá v termínu, 
chybí ale některé dokumentace, které již dívka 
nebyla schopna dodělat. Zkoušky udělá, 2. ročník 
má ukončeny, dostává vysvědčení. Probíhají 
jednání s vedením školy a třídní učitelkou, co 
dál se školou. Díky komisionálním zkouškám 
začíná přemýšlet, zda nastoupí do 3. ročníku. 
Nakonec se rozhodla, že to zkusí, a proto souhlasí 
i s ambulantním dotestováním v psychologické 
ambulanci.“

Možná, že jste už podobný příběh někde 
slyšeli, prožili, nebo prožíváte. Pro mne je 
to jako by člověk byl zatlačen až k prachu 
země. Člověk si víc uvědomuje, že je závislý 
na Boží milosti a jeho darech.

Nemějme sami na sebe větší požadavky, 

pokračování z předchozí strany
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téma 

rebeka - pramatka ŽiDů- 2. část

než má Bůh! Lidské tělo je úžasně navržené. 
Pokud jsme unaveni, stačí se najíst a vyspat a 
Vaše síly se obnoví. Všechno má ale své meze. 
Po extrémním vyčerpání může přijít i smrt. 
Po dlouhodobém opakovaném jak fyzickém, 
tak psychickém přetěžování bez dostatečné 
regenerace se může stav vyčerpání stát 
„chronickým“. Něco podobného tomu, jako 
když se přetrhne péro u natahovacích hodin. 
Najednou již nestačí trochu se prospat, najíst 
se, odpočinout si, zhlédnout nějaký film, 
zahrát si nějakou hru apod. Když k tomu 
dojde, často lidé ztratí veškeré nadšení, 
sílu a chuť do života, smysl svého života. 
Najednou nemají ani sílu vstát z postele 
a jít do práce. Každá maličkost se stává 
problémem. A je to stav, se kterým se jen 
obtížně dá něco dělat i s pomocí odborníků...

Nenechme svůj život dojít až do tohoto 
stavu! Život není jen práce a povinnosti. 

Abychom neskončili v nějaké formě deprese, 
potřebujeme „dobíjet baterie“. Kromě 
vzduchu, jídla a pití potřebujeme i spánek, 
odpočinek a zábavu. A na to vše je v Božím 
plánu pro náš život místo...

A jak je to dál:
„Učí se postupně překonávat překážky, a hlavně 

se snaží komunikovat. Celkově je veselejší, více se 
o sebe stará. Učí se aktivně odpočívat, relaxovat, 
sportovat. Je třeba najít rovnováhu mezi práci - 
povinnostmi a odpočíváním - relaxací.“

Závěrem: I když nemá ještě zcela 
ukončenou léčbu, je zde naděje, že bude 
normálně fungovat, a začlení se plně do 
života.

Přeji Vám pokojné prožiti dnů k Boži slávě 
s díkůčiněním a žehnáním lidem kolem nás.

Štěpán Marosz - farář sboru ČCE v Šenově

Když zvládneme v Boží škole jednu 
zkoušku, stává se, že přijde druhá a ještě 
těžší zkouška než byla ta první.

Rebeka je v pátém měsíci těhotenství a 
tehdy zjistí, že nosí pod srdcem dva životy. 
Jenže tyto dva životy se už v životě matky 
hodně strkaly. Rebeka se toho leká. Když se 
už v životě matky nesnášejí, co bude s nimi, 
když budou muset žít jeden vedle druhého? 
Vždy je to velmi smutné, když se sourozenci 
nesnášejí. Do radostné rodinné nálady padá 
nový stín.

Každá matka má právo starat se o 
budoucnost svých dětí. I Rebeka je zvědavá.

Rebeka je velká žena, obrací se na pravou 
adresu, dotazuje se Hospodina.

Šťastné děti, kde se maminky dotazují 
Hospodina. Naučme se od Rebeky modlit se 
nejen za děti, které už máme, ale i za ty ještě 
nenarozené.

Rebeka se nemodlila nadarmo. Naučme 
se všechno, i drobné maličkosti prožívat ve 
spojení s naším Pánem. Čekat děti a mít děti 
není maličkost. Potřebujeme pomoc našeho 

Boha.
Hospodin řekl Rebece: „Dva národy jsou 

ve tvém životě…jeden národ bude mocnější 
než druhý a větší bude sloužit menšímu.“ To 
znamenalo, že nepůjde všechno tak lehce, 
jak by si Rebeka přála.

V Izákových stanech už nejsou sami, okolo 
běhají dva chlapci. Dvojčata, ale nechce se 
tomu ani věřit, tolik se lišili jeden od druhého. 
Jen mladší však „jde matce na ruku“, starší 
se jí z rukou vymyká. Nerad bývá doma, 
domů se chodí jen vyspat, někdy ani to ne. 
Matka ho chce změnit, ale on se nedá. A oči 
matky se víc upírají k mladšímu synovi. Ten 
byl úplně jiný. Zůstával rád doma.

A stalo se to, co by se v rodině stát nikdy 
nemělo, Rebeka si instinktivně zamilovala 
více mladšího syna. Chápeme ji, chtěla mít 
alespoň jednoho a získalo ho.

Ale tu nastává nepříjemné napětí. Otec 
Izák si velmi rád pochutnával na zvěřině. 
Starší syn byl lovec, přinášel otci tolik 
milovanou zvěřinu a otec si zamiloval více 

pokračování na další straně
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staršího syna.
Celkem nenápadně vznikl konflikt a rodina 

se rozdělila. Izák má raději Ezaua a Rebeka 
Jákoba. Když neměli děti, měli problém a 
když děti měli, nastal ještě větší problém.

Máme tu před sebou smutný až záhadný 
obraz. Dva synové věřících rodičů, oba 
vymodleni a přece takový rozdíl. Jak to 
máme chápat? 

S touto smutnou skutečností se musíme 
smířit. Kolik dětí se nám narodí ve sborech a 
„mají divokou tvář Ezaua“. Ezau se narodil 
lidem víry, ale sám nechtěl jít touto cestou.

Známe ten příběh, kdy Ezau prodal své 
prvorozenství svému bratru Jákobovi, 
společně s Rebekou podvedli Izáka a ten dal 
své požehnání Jákobovi. Na tom, co se stalo, 
měli oba rodiče značný podíl. A to jak otec, 
tak matka. Žena by mohla a měla ledacos 
zachránit, Rebeka i chtěla, ale ztratila 
duchovní rovnováhu a nemůžeme ji za to 
pochválit.

Teď „z jiného soudku“. Rodina Izáka se 
stala velmi váženou rodinou ve svém kraji. 
Usadili se tam ne svévolně, ale na Boží 
rozkaz. Čteme, že Izák zaséval a sklízel 
stonásobně. Velmi zbohatl, takže převyšoval 
všechny ostatní. Ale v pozadí toho všeho 
musíme vidět i jeho ženu. Rebeka byla 
zbožná žena a její zbožnost se projevila i v 
rozumném hospodaření s hmotnými statky. 
Šťastni jsou všichni Izákové, kterým jsou 
dané takové Rebeky. Př.19,14: Dům a majetek 
lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od 
Hospodina.

Rebeka byla pěkná žena, ale to by bylo 
málo, protože: „Klamavá je líbeznost, pomíjivá 
krása, žena, jež se bojí Hospodina dojde chvály“ 
Př. 31,30.

Toto nám odkazuje moudrý Šalamoun, 
který měl se ženami velmi trpké zkušenosti. 
Rebeka se bála Boha a takovou ženu musíme 
pochválit. Kéž bychom se my ženy a matky 
staly ve všem dobrém Rebece podobné.

RK - NL

pokračování z předchozí strany

Ten, kdo chce cestu po domově znát, ten se 
musí širým světem brát. 

Slovo domov už ztratilo svůj význam. Lidé 
po domově už ani netouží, nemají tady v 
našem regionu práci, peněz, mají hlad a 
mnohdy nemají ani kde spát. Stávají se z nich 
bezdomovci. Nechají se zlákat podivnými 
agenturami a často se hrozně zklamou. 
Dostanou se až na daleké kontinenty, odtud 
už není návratu. A to si mnozí ani na cestu 
nevzali spolehlivého průvodce, Ježíše 
Krista, který by je přivedl zpět. Často si ani 
nevydělají na zpáteční cestu a jsou odkázáni 
setrvat tam na věky – bez domova, bez Boha, 
přátel a svých nejbližších. 

Proč to píši? Protože moje skoro 102letá 
maminka bydlí 200 metrů od svého domova. 
A slovo „domov“ vysloví během dne i 
50x. Nikdy bych nevěřila, že „domov“ má 
takovou obrovskou sílu a moc. 

Po snídani si obě jdeme lehnout. Jsem slabá, 
vyčerpaná, dusím se a potřebuji odpočinek. 
Po chvíli slyším mumlání. Maminka vstává 

a skládá deku, dává jednotlivé cípy k sobě 
a počítá: „raz a dva a raz a dva“. Najednou 
se postaví a jde ke mě a volá: „Už spíš nebo 
ne?“ Dělám, že spím, snad mi to Pán odpustí. 

Domov
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“Tak já už jdu domů, dej mi pac,“ – podává 
ruku a loučí se, že nás už viděla a že musí 
nutně domů. Odchází. Volám ji, na chvíli 
zapomene, sedne si do křesla a já trnu, co 
bude dál. Po malé chvíli vyjmenuje mnoho 
věcí, co musí doma. Čekají ji tam děti, musí 
se o ně starat, nakrmit je, dát žrát praseti, 
přebít na novou trávu kozu, podojit krávu, 
nepravdivé verze se objevují během dne 
mnohokrát a já se vyzbrojuji silou a často 
prosím o Boží pomoc, aby mi dal hlavně 
lásku. Přijdou i skutečné verze: Musím 
navštívit nemocnou dceru Marušku a zetě, 
musím navštívit nejmladšího bratra Jindru... 
Kdesi jsem tam zapomněla Bibli. Mně už 
chybí dech na časté odpovědi a hledám pro 
ni práci – jak ji jen zaměstnat. Posloucháme 
kázání, při čtení žalmů sepne ruce, postaví 
se a poslouchá. Pak usedne a někdy vydrží 
sedět i celé kázání. Já vedle ležím s kyslíkem 
na ústech: „Maminko, budeme zpívat.“ 
Dám jí zpěvník, zadám píseň, kterou si 
sama najde a řekne: „Tak zpívej.“ Já zpívám 
a někdy zazpíváme i 9 písní. A najednou 
se zvedne a jde zase domů. Já jdu za ní 
nepozorovaně, aniž to zjistí, zamknu dveře 
a klíč si vezmu. Opět ji nalákám na nějakou 
práci – motání vlny, párání svetrů, louskání 
fazolků. Pracuje rychle, aby byla honem 
hotová a zničehonic všeho nechá a řekne, že 
už se v životě nadělala moc, ať děláme zase 
chvilku my. Když ji opět chytnu u dveří a 
zjistí, že jsou zavřené, sepne ruce a volá 
hlasitým plačtivým hlasem. „Prosím Vás, 
pusťte mě domů, já už chci jít domů“. Já 
už to taky nevydržím a objímám maminku 
a s pláčem prosím Boha o pomoc a někdy 

volám své děti, aby přišly, že už to nejde.
... I přes veškerou péči jsme jednou 

maminku neuhlídali. Bylo 11 hodin v noci, 
maminka neslyšně prošla a z točitých schodů 
spadla do sklepa. Najednou manžel uslyšel 
volání o pomoc. Našel maminku celou v 
krvi. Bezvládné tělo jsme nemohli unést ani 
tři. Pak přišel vnuk Marián, vzal babičku 
do náruče a položil ji na postel. Volali jsme 
sanitku. Manžel s dcerou – zdravotní sestrou 
ji doprovodili do nemocnice. Diagnóza – 
rozštípnutá spodina lebeční, otřes mozku, 
dvě velké podlitiny na hlavě, zhmožděné 
rameno a seskalpovaná holeň. Dle doktorů 
neslučitelné se životem v jejím věku. Dcera 
ji 14 dní chodila v poledne krmit, polohovat 
a pak s ní chodit. Po návratu z nemocnice 
jsme nechtěli maminku svěřit do cizích 
rukou. Sešli jsme se a domluvili – kdy, kdo 
a jak i při nočních směnách bude sloužit 
naší mamince. Domlouváme se každý den a 
věříme, že Bůh najde i cestu tam, kde žádná 
není. 

Bože, ty to víš nejlépe, proč s námi 
maminka stále žije, proč jsi ji dal takovou 
vitalitu, soběstačnost a koho chceš přivést 
skrze její víru na správnou cestu za Ježíšem? 

Proč já, moji mladí přátelé, bez žaludku, 
po 6 operacích a se sdělením lékařů, že po 6 
uspáních mohu mít poruchu paměti, píši do 
Nedělních listů a vydávám toto svědectví? 

Proč Vám to sděluji? Protože věřím, že 
Bůh najde cestu i tam, kde žádná není. Pro 
všechny z Vás, kteří budete postaveni před 
podobný úkol postarat se o své rodiče, berte 
jej s láskou, vírou, nadějí a sebeobětováním. 

HOŠ-U

Když stáří přichází
a den se nachýlí,

ty Bože, buď nám oporou
a zdrojem nových sil.

I v stáří pokvete a plody ponese,
kdo v Bohu má své kořeny

a k němu přimkne se.

Je dým vzdychat jen a mládí litovat.
Kdo chápe život jako dar,

i stáří přijme rád.

Více nežli vzpomínek si ceňme raději,
že Bůh nám výhled otvírá

a dává naději.

Jak prožít zbylé dny, Ty Pane nauč nás,
ať pravou moudrost poznáme,

než vyprší náš čas.
A daruj laskavě pevnou JISTOTU,

že v životě i ve smrti,
jsi, náš Bože, stále tu!
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Milí přátelé z Rozvoje,
dovolte, abychom vás krátce pozdravili 

z dánské Kodaně, kde jsme součástí 
dobrovolné služby v rámci dánské 
organizace „Diakonissestiftelsen“. Ta je 
obdobou nám známé Slezské diakonie, která 
nás jakožto dobrovolníky do Dánska vyslala. 
Tyto organizace dohromady tvoří spolu s 
mnohými dalšími podobnými organizacemi 
po celé Evropě partnerskou síť, v rámci které 
mají mladí lidé jedinečnou možnost stát se 
dobrovolníkem v cizí zemi a prožít tam celý 
rok.

Naše služba je v zásadě postavena na 
biblických principech diakonie, v dnešní 
církvi a společnosti často chápané jako 
charitativní a humanitární činnosti věřících, 
zejména pomoci potřebným. Celý tento 
projekt je však zaštítěn Evropskou unií a má 
tedy zároveň sloužit k rozvoji solidarity a 

tolerance mezi mladými lidmi a má sloužit 
jako intenzivní vzdělávací zkušenost s 
přínosem pro osobní rozvoj zapojených 
dobrovolníků.

Sečteno a podtrženo, už více než dva 
měsíce zažíváme naše životní dobrodružství. 
Přijali jsme výzvu vycestovat na určitý čas 

za hranice našeho 
regionu, naší země 
a musíme vzdát 
nesmírný dík našemu 
Pánu za to, že se o 
nás milostivě stará 
a každý den nám 
dává zakoušet nové 
a nové situace, které 
tvarují naše osobnosti. 
Dánsko sice není 
na opačné straně 
zeměkoule, dokonce 
se sem dá dojet z Prahy 
přímým vlakovým 
spojem, ale přesto by 
se jeden divil, jaká 
úskalí život v cizí zemi 
přináší. Naprosto cizí 
jazyk, jiné zvyky, nový 
systém…

Vyprávět by se dalo 
mnoho, ale pro dnešek 
se pokusím shrnout to 
nejdůležitější do pár 

ze světa

Dánsko-novinky
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bodů:
Práce: Zuzi pracuje v denním centru pro 

uprchlíky, nebo chcete-li imigranty, kteří 
museli z různých důvodů opustit svou 
rodnou zemi. Dánská politika je nastavena 
pro takovéto lidi velmi otevřeně. Potkat zde 
v ulicích cizince je zcela běžné. Zuzi se tak 
denně setkává zejména s lidmi Blízkého 
východu (Írán, Irák, Turecko, Afghánistán, 
Egypt apod.). Povětšinou to jsou 
muslimové, všichni mluví svými vlastními 
jazyky, dánsky umí pramálo a anglicky 
vůbec. S čím konkrétně Zuzi pomáhá? 
Snaží se návštěvníky centra vyslechnout, 
být jim nápomocná, pomoct s překladem 
dokumentů pro imigrační centrum, uvařit 
kávu, upéct koláč, vytvořit pro ně aktivity 
a zapojovat je do zdejší kultury. Centrum 
je zřizováno křesťanskou misijní organizací 
Danmission a všichni návštěvníci tvoří 
komunitu, která se schází ke společným 
programům, navštěvuje je pastor nedalekého 
sboru, od kterého mohou slyšet evangelium, 
mají možnost spolu zpívat a zkrátka někde 
s někým být, čehož si moc váží a pracovníci 
centra samozřejmě taky.

Já - Kuba, pracuji na střední a vysoké škole 
v rámci Diakonissestiftelsen, která vzdělává 
studenty v oborech sociálního a zdravotního 
asistentství, ošetřovatelství, a oboru s 
názvem křesťanství, kultura a komunikace. 
Funguji jako pomocník administrativy 
a učitelů, zejména v oblasti počítačové 
gramotnosti. Snažím se osvěžit jejich znalosti 
softwarů, které jsou potřebné k jejich práci, 
zprovozňuji interaktivní tabule, spravuji 
internetové stránky apod.

Volný čas: Krátce po příjezdu jsme obdrželi 

kola, která jsou v Kodani zcela běžným 
dopravním prostředkem. Jsme za to moc 
vděčni, protože tak jsme velice flexibilní a 
mobilní, často podnikáme výlety, nejsme 
omezeni nejbližším okolím, ale můžeme v 
podstatě kamkoli. Nutno podotknout, že 
Kodaň se svým zhruba milionem obyvatel 
je v podstatě vcelku jednoduché, ale zato 
krásné město se spoustou věcí, které stojí za 
shlédnutí. Vše relativně nedaleko od sebe, 
na kole je to jedna radost - hlavní nádraží, 
muzea, královský palác, opera, malá mořská 
víla, zábavní park, lodní kanály, moře, 
spousta obrovských parků a zahrad. Mimo 
to se účastníme kurzů dánštiny, což je dost 
náročná, ale zato velice potřebná věc.

Počasí: Co se počasí týče, samozřejmě, že je 
tady o poznání chladněji než v ČR, sluníčko 
se velmi často střídá s deštěm, zimní bundy 
už jsou v plném provozu. Na druhou stranu 
nás zřejmě nečeká nikterak extrémní zima, 
jako to někdy bývá doma. Perličkou byla 
před pár dny šílená bouře, která nejprve 
zasáhla Británii a Benelux a později i 
Skandinávii včetně Dánska. Evropské země 
nepoužívají pro pojmenování takových 
bouří standardizovaný systém a tak jste o 
ní mohli slyšet ze Spojeného království jako 
o „St. Jude“, ve Švédsku ji příslušné místní 
úřady pojmenovaly „Simone“, Evropská 
unie „Cristian“ a centrální evropské 
středisko pro změnu „Carmen“. Byly toho 
plné zprávy. Konkrétně v Dánsku vítr 
strhával lešení z budov, vzduchem létalo 
skoro všechno od listí, odpadků, větví, přes 
jízdní kola, trampolíny až po lidi samotné. V 
Kodani padaly stromy, doprava kolabovala, 
ale to vše jen v pondělí odpoledne a večer. 
Nás osobně ani naše okolí bouře nezasáhla 
v podstatě nijak a jsme naprosto v pořádku. 
Ostatně dva dny na to nebyly po bouři ani 
stopy.

Je toho opravdu spousta, co by se dalo 
napsat, ale nechme si něco i na příště, třeba 
něco víc o dánské kultuře, církvi nebo 
nějakou tu naši historku...

Posíláme vám srdečné pozdravy, často na 
vás myslíme na modlitbách!

Jakub Smyček
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1. Kdo zhotovil schránu úmluvy dle Exodus 
37,1?
   a) Mojžíš 
   b) Uri
   c) Besaleel

2. Jaký pokrm nosili havrani 
Elijášovi, když byl v době hladu 
u potoka Kerítu?
   a) maso a chléb
   b) kobylky
   c) fíky

3. V kolika letech zemřela Sára?
   a) 127
   b) 115
   c) 137

4. Kde je napsáno: „ Počet našich let 
je 70 roků, jsme-li při síle, pak 80“?
   a) v Přísloví
   b) v Kazateli
   c) v Žalmech

5. Co postihlo
Egypt při osmé ráně?
   a) krupobití
   b) kobylky
   c) temnota

6. „S námi Bůh“ je překlad jména:
   a) Izrael
   b) Immanuel
   c) Samuel

7. Jak pokračuje verš: „Ženu 
statečnou kdo nalezne? Je daleko 
cennější než....“?
   a) drahé kamení

   b) zlato
   c) perly

8. Po knize Filemonovi následuje:
   a) Titovi

   b) 1. list Timoteovi
   c) Židům

9. V kolik hodin podle Markova evangelia 
ukřižovali Pána Ježíše?
   a) v 9 hodin
   b) v 10 hodin
   c) ve 12 hodin

 10. Kolikrát ztroskotal 
apoštol Pavel s lodí?

  a) 2x
   b) 3x
   c) není uvedeno

JH - NL

pro chytré hlavičky

napříč biblí - 2. Díl
Odpovědi ke kvízu z říjnového čísla NL:
1. c; 2. c; 3. b; 4. b; 5. b; 6. a; 7. a; 8. c; 9. a; 10. b.

Odpovědi ke kvízu z tohoto čísla NL:
1. c; 2. a; 3. a; 4. c; 5. b; 6. b; 7. c; 8. c; 9. a; 10. b.

Bratři a sestry, staňte se na chvíli 
redaktory Nedělních listů! 

Napadá Vás zajímavé zamyšlení, 
které se váže k narození našeho 
Pána? Můžete se podělit o 
svědectví, které souvisí s 
Vánoci? Nebo o vzpomínky z 
dětství? Píšete básně? Je škoda, aby Vaše 
texty ležely v šuplíku. 

Pošlete nám je a my je zařadíme do 
prosincového čísla. Máte čas

do 20. listopadu. 
Příspěvky posílejte na e-mail 
noviny.rozvoj@centrum.cz nebo 
je odevzdejte u stánku Nedělních 
listů. Těšíme se! 

Redakce NL

staň se reDaktorem neDělních listů
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ze života sboru

církevní mateřská škola loďka
Tak se jmenuje naše představa. Právě všemi 

silami a s pomocí Boží pracujeme na jejím 
uskutečnění. Myšlenka mateřské školy je 
tu totiž už dávno, ještě z dob, kdy fungoval 
klub pro maminky s dětmi. Teď uzrál 
čas, je příhodná doba i podpora ze strany 
úřadů. Dětí je v českotěšínských školkách 
hodně, všechny školky mají přebytek dětí 
a nedostatek míst. Vždyť se stačí podívat 
do našeho sboru, kolik je tady dětí, tedy v 
tomto případě hlavně předškolních dětí. 
Také je pro nás lákavé, že bychom skrze děti 
ve školce mohli navázat vztahy s rodinami, 
které do našeho sboru nepatří (jsme 
si jisti, že o školku budou mít zájem i 
nevěřící rodiny). V církevní školce 
je totiž možné začínat každý den 
modlitbou, mluvit s dětmi o 
Bohu, učit je, aby v každém dni 
žily s Pánem a důvěřovaly 
Božímu vedení. I samotný 
název školky je symbolem – 
Loďka = Boží záchrana, směřování 
životem, snaha o aktivní přístup k 
životu – ukázat dětem, že není špatně, když 
se liší od ostatních, když dokážou plout i 
proti proudu a společně na jedné lodi. 

Loďku by navštěvovalo 20 dětí, zřizovatelem 
by byl náš sbor, který by samozřejmě o 
školce rozhodoval. A samozřejmě počítáme 
s úzkou spoluprací mezi Loďkou a sborem, 
a to nejen při pořádání různých akcí, kterých 
by se společně zúčastňovaly děti z Loďky i z 
nedělních besídek.

Ve školce budou pracovat 2 učitelky a 
školnice-pomocnice a uklízečka v jedné 
osobě. Staršovstvo také odsouhlasilo, že 
školka bude fungovat v současné sborové 
jídelně v přístavbě. Tyto prostory budou sice 
přizpůsobeny dětem, ale zaroveň budou 
uspořádány tak, aby bylo možné jídelnu 
při větších sborových akcích (sborové dny, 
konference) vystěhovat, aby mohla sloužit 
sboru jako dosud. Sborová kuchyň se 
bude nazývat školní výdejnou, obědy totiž 

nebudeme vařit, ale budeme je dovážet z 
některé ze školních jídelen v Českém Těšíně.

Když se plánuje taková věc, jsou 
samozřejmě důležité peníze. Samotný sbor 
by takovou školku financovat nemohl, 
soukromá školka by zase nebyla přijatelná 
pro mnohé rodiče. Proto jsme se rozhodli 
sice pro složitější variantu, ale méně 
finančně náročnou – zřizovatelem bude 
sbor, ale školka bude také zapsána do 
rejstříku škol a školských zařízení, tento 
rejstřík vede ministerstvo školství a školky 

v něm zapsané mají nárok na státní 
dotace, které z větší části (věříme, že 

100%) pokryjí provoz školky (v 
to je možné doufat, neboť v 
církevní školce v Třinci dosáhli 

při hospodaření se státními 
dotacemi soběstačnosti). 

Sbor by poskytl „pouze“ 
počáteční investici (tj. nákup 

zařízení – nábytku, vybavení; 
stavební úpravy – úprava WC pro 
děti v přízemí přístavby).

Jak jsme již ale naznačili – je to běh na 
dlouhou trať, spousta vyplňování různých 
formulářů, psaní žádostí a odůvodnění. Aby 
mohla školka začít fungovat 1. září 2014, 
museli jsme už letos do 30. září odevzdat na 
krajský úřad všechny podklady, úředníci na 
krajském úřadě tyto podklady prozkoumají 
a do 30. listopadu je pošlou na ministerstvo 
školství, které ve lhůtě 90 dní rozhodne, zda 
naší žádosti vyhoví. Právě teď tedy začalo 
období čekání, rozhodnutí budeme znát 
na konci února. Do února tedy bude doba 
klidu, celá věc je v Božích rukou. Pokud 
bude rozhodnutí kladné, pak teprve přijde 
doba, kdy budeme připravovat prostory, 
shánět zařízení, vypisovat termín pro zápis 
do Loďky a především stále spoléhat na 
Pána, aby nás vedl tím správným směrem.

Prosíme, myslete na rozjezd a fungování 
Loďky v modlitbách. 

za přípravný tým Lenka Chrobočková
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Host br. Walach přednesl, že by chtěl 
opět zavést nedělní biblické hodiny, které 
by se konaly Na Rozvoji v sálku. Koncept 
biblických hodin – zapojení dorostu, 
mládeže, střední generace, členů staršovstva. 
Momentálně by si pan Walach vzal na 
starost zařizování biblických hodin, hostů, 
mluvčích, programu, … Do budoucna by 
zapojil další lidi.

Staršovstvo administrativně dořeší 
zákonnou pojistku k osobnímu vozidlu s. 
Maroszové, které v minulosti odkoupila, ale 
zákonné pojištění není na nového majitele 
převedené. 

Kurátor podal informace, že: zaslal žádost 
o dotaci na MěÚ Český Těšín na opravu 

střechy nad kanceláři, kostelem i farní 
budovou, ve výši 300.000 Kč. Také napsal 
dopis faráři Mojmíru Blažkovi, který na 
základě osobní schůzky přislíbil, že od září 
2014 by nastoupil jako farář sboru (v případě 
jeho svolení sborem). 

Staršovstvo souhlasí se zakoupením data 
projektoru včetně wifi karty – dle cenové 
nabídky.

Staršovstvo souhlasí se zřízením školské 
právnické osoby, aby tato mohla požádat 
Ministerstvo školství o registraci.

Staršovstvo pověřuje dorost, aby 
zabezpečil vkusný nátěr laviček v parku u 
kostela, včetně verše jako výzdoby. 

ze staršovstva

10. jeDnání staršovstva

11. jeDnání staršovstva

Br. Mojmír Blažek byl pozván na návštěvu 
do našeho sboru, při té příležitosti bude 
kázat a po bohoslužbách bude posezení u 
kávy a čaje s diskusí. M. Blažek přijede 10. 
11. 2013. 

Staršovstvo rozhodlo, že v případě, že 
bude M. Blažek zvolen za 2. faráře, bude 
vypovězena smlouva s Wycliffovou misií 
a prostory přízemí farní budovy budou 
využity k bydlení M. Blažka s rodinou.

Do následujícího setkání staršovstva 
připraví komise návrh nového programu 
bohoslužeb na rok 2014.

Staršovstvo schvaluje paušální částku 
ve výši 300,- Kč, jako náhradu za cestovné 
Štěpánovi Jančovi.

Staršovstvo schvaluje proplácení částky 
jako náhrady za cestovné br. Kotasovi, 
dirigentovi pěveckého sboru, ve výši 500,- 
Kč za měsíc, a to z fondu kurátora.

Staršovstvo obdrželo informaci ze strany 
ekonomické komise, že příjmů, se kterými 
bylo v rozpočtu počítáno ze salárů, zatím 
sbor nedosáhl. Dosáhl cca 1/3 těchto 
;;;;příjmů.

Dne 12.12. v 18.00 – se v kostele uskuteční 
koncert bratří Ebenů, organizovaný KaSS. 
Účtován bude nájem ve výši 3.000 Kč/h. 
Elektrická energie bude účtována zvlášť. 
Pastor bude mít uvítací slovo. 

Provede se nový seznam klíčů včetně 
výměny zámků u hlavních vchodů.

Hospodářská komise vytvoří seznam 
přístrojů a zařízení u kterých se provádějí 
revize, platnosti revizí bude sledovat. Prošlé 
revize urgentně doplní. 

Uskuteční se schůzka ekonomické a 
inventarizační komise a zkontroluje se stav 
seznamu majetku, jeho aktuálnost. 

Na základě žádosti Jolany Sabelové, 
zástupce Diakonie, staršovstvo souhlasí, že 
jedna sbírka u dveří bude věnována Diakonii 
– na zakoupení čerpadla. 

Stránka www.narozvoji.cz je již plně 
funkční. Je zapotřebí určit tým lidí – 
moderátorů, kteří budou spravovat 
jednotlivé sekce a aktualizovat informace. 

Sboru byla městem Český Těšín potvrzena 
dotace na opravu střechy ve výši 150.000 Kč.

David Harok
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Při letmém přečtení tohoto textu nám z 
něj nevyplývá nic zvláštního. Prostě jeden z 
dalších Ježíšových zázraků – jak z mála jídla 
udělal hodně jídla. Ve skutečnosti v sobě 
skrývá tento příběh mnoho symbolik.

1. Ježíš v příběhu vystupuje jako ten, 
kterému není nic lhostejné. Učedníci chtěli 
poslat lid do okolních vesnic. Možná jim to 
bylo známo, možná ne, ale kdyby se tak stalo, 
jistě by se lidé dosyta nenajedli a pohodlně 
nevyspali. Okolní Betsaida a Kafarnaum 
v té době čítaly 2000 – 3000 obyvatel. Jistě 
by se v těchto vesnicích nenašlo večer tolik 
přebytečného chleba, aby to nasytilo 5000 
mužů. Věřím, že s tím by byl problém i v 
dnešní době – v době hypermarketů. Ježíš 
celý den k zástupům promlouval a sytil je 
tak duchovně. Nicméně i Ježíš si je vědom, 
že člověk má nějaké fyzické potřeby, a tím je 
hlad. Nestačí jen kázat. Toto by mohl být vzor 
pro dnešní církev. Můžeme se za hladovějící 
/ jakkoli strádající modlit, můžeme si o nich 
povídat, zvát je do společenství, ale často 
je problém v tom, že se snažíme je sytit jen 
duchovně. Ani jejich lidské potřeby nám 
nesmějí být lhostejné. Bohu taky nejsou.

2. Ježíš deleguje nakrmení lidu 
svým učedníkům. „Teď jsem tu já, tak 
Vám pomůžu, ale pak se budete muset 
spolehnout sami na sebe.“ Říhá jim: „Dejte 
jit jíst vy!“ Další odkaz pro naši církev. Chce 
v učednících vzbudit víru, aktivitu. Chce je 
naučit, že nejsme živi pouhým chlebem, ale 
taktéž nejsme živi ani pouhým slovem. Až 
po nakrmení dav propustil.

3. Symbolika Večeře páně. Ježíš vzdal 
díky, lámal a dával. Tento text slýcháváme 
při ustanovení Večeře Páně. A rovněž i 
my jsme účastni onoho nasycení, když 

přijímáme Ježíšův chléb jako tělo – na důkaz 
Kristovy smrti za náš hřích.

4. Nasycení 5000 je paralelou hostiny, 
která této události předcházela. Hostiny, 
kde Herodes slavil narozeniny, hostiny, kde 
z rozmaru nechal popravit Jana Křtitele. Obě 
hostiny byly královské. Po Ježíšově hostině 
jej chtěli provolat za krále. Proč? Židé velice 
dobře věděli a věřili, že mesiášská doba 
přijde s chlebem z nebe. Sycení z nebe 
bylo mesiášským znamením. V minulosti 
se chleba z nebe objevil u Mojžíše - padala 
z nebe mana (Ex 16,15); Eliáše - sytili ho 
havrani, když bylo sucho (1Kr 17,1-5) a 
Elíšy - nasytil 100 mužů 20 bochníky chleba 
(2Kr 4,42-43). Naproti tomu, na Herodovu 
hostinu mohli jen zvaní. Herodes je v textu 
představen jako ten, kdo měl blízko k 
Božímu slovu, ale nepřijal ho (zachoval si 
od něj odstup). Proto se chová jako nadutý 
a zpupný slaboch. A to ho nakonec dovede 
k tomu, že udělá něco, co vlastně nechtěl. 
Oproti tomu Ježíšova hostina je od začátku 
jiná. Je nečekaná, neplánovaná. Není pro 
pozvané hosty. Pán Ježíš hostí všechny, kteří 
za ním vyšli, a to i když mu to není vhod. 
Jde v ní jednoznačně o víc, než jenom o 
pobavení či nasycení fyzického hladu.

5. Po nasycení zbylo 12 plných košů. 
Nejde o drobky! Dvanáct košů poukazuje 
na celé společenství Božího lidu, na dvanáct 
kmenů. Zbývajících potravin je tolik, že pro 
všechny další hladovějící a potřebné bude 
vždy dostatek. Je to obraz toho, že Ježíš má 
dost slova, lásky, porozumění, odpuštění,… 
pro každého.

DH - NL

po stopách Lukášova evangelia

nasycení pěti tisíců (lk 9, 10-17)
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sborový den - Dne 3. 11. s hostem MUDr. 
Davidem Poledníkem. 11h - film Hříchy 
konzumu, 14h přednáška.

Festival pěveckých sborů - 10. 11., v 16.00 
v kostele v Třinci. Účinkují pěvecké sbory + 
smyčcový orchestr. 

modlitby 24/7 - Stále se konají modlitby 
24/7. Registrovat se můžete na new.
modlitby24-7.cz/ceskytesin

vánoční koncert 3plus1 - Dne 1. 12. se v 
Písku u Jablunkova během dopoledních 
bohoslužeb uskuteční Vánoční mini koncert 
skupiny 3plus1.

koncert vděčnosti a chval - bude se kontat 
17. 11. od 17 hod. Kdo má zájem podílet se 
na programu, může se přihlásit v kanceláři 
kostela nebo u Radky Kotasové.

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.

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

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.

výuka hry na hudební nástroje a čtení  
bible: v přístavbě kostela probíhají tyto 
bezplatné lekce 1 x týdně po 1 hodině: Kytara 
– klasicky, Kytara – doprovodná, Klavír 
(klávesy) – klasicky, Klavír (kl.) – akordy + 
melodie, Klavír (kl.) – pouze akordy, Čtení 
Bible s kytarou. Určeno: Pro každého, i 
nečleny církve. Čas: Po domluvě, buď každé 
pondělí dopoledne nebo každé útery odpol. 
1 hodina. Přihlášky, kontakt: ing. Kantor 
Milan, 721 109 841, kantormi@seznam.cz. 

co nás čeká

inzerce

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: cesky-tesin@evangnet.cz
web: www.narozvoji.cz
farář sboru: Mgr. Marcin Pilch
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
Mimo tuto dobu dle dohody s farářem.

redakce nl
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz

členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), Radka Kotasová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).
editace: David Harok
tisk: Magdaléna Niemczyková 
zodpovídá: Jana Foberová

znáte výborný film, nebo skvělý šot? 
pošlete nám tip: 

Misijní tým sboru sbírá tipy na dobré 
filmy s křesťanskou a evangelizační 
tématikou, které osloví zejména mladé lidi 
a střední generaci. Uvítáme taky odkazy na 
krátké, vtipné a výstižné klipy odkazující 

na křesťanské hodnoty. Vaše tipy (přesný 
název filmu, případně i vydavatelství nebo 
rok vydání) prosím posílejte mailem na 
adresu: marek.schulhauser@seznam.cz, 
případně SMS na tel. 777 809 138, děkujeme. 

Díky, Marek S.
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