
Slovo editoraMilí čtenáři,
v nové sérii úvodníků vám budeme postupně 

představovat misijní organizace, které působí na 
území ČR. Získáte tak základní přehled o jejich 
aktivitách, možnosti podpory a třeba vás některé 
aktivity natolik osloví, že se sami zapojíte do 
služby.

kam - křesťanská 
akademie mladých 

pokračování na další straně

Vážení čtenáři, 
v tomto čísle jsme pro vás připravili řadu 

novinek - nových rubrik. V úvodnících 
se nyní můžete seznámit s misijními 
organizacemi, které působí u nás v České 
republice. Máte tak možnost lépe je poznat, 
zapojit se nebo je podpořit finančně. 

Máme pro vás rovněž deník misionáře - 
zápisky misionářů o jehjich zkušenostech z 
cest. Věříme, že pro vás budou poučením i 
povzbuzením.

V další rubrice jsme začali s rozebíráním 
knihy Otázky od Wernera Gitta. Často se nás 
nevěřící lidé ptají na věci okolo křesťanství 
a i když se nám otázky na první pohled 
mohou jevit jako jednoduché, v rozhovoru 
často nevíme, jak na ně odpovědět. A v tom 
vám pomůže naše poslední nová rubrika.

A nabízíme také zamyšlení nad tím, jak 
je to s vinným kmenem a jeho ratolestmi 
a aplikací tohoto podobenství na dnešní 
dobu. Můžete zavzpomínat i na staré časy.

Pěkné čtení přeje 

Jana Foberová 

Křesťanská akademie mladých, z. s.
sídlo: Emila Pajurka 142, 739 11 Frýdlant 

nad Ostravicí 
IČ: 66932840  DIČ: CZ66932840
Tel.:  731 137 839  E-mail: kam@kam.cz   

www.kam.cz
Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 

2200100734/2010
Variabilní symbol: 7773000 nebo číslo 

pracovníka/služby

Počet zaměstnanců a počet dobrovolníků:  
55 pracovníků na plný úvazek/25-35 

dobrovolníků

Základní popis:
Křesťanská akademie mladých byla 

založena v roce 1997 jako občanské sdružení zaměřené na vzdělávací a charitativní 
práci mezi mládeží. Je to mezidenominační 
necírkevní organizace, která se snaží 
pomáhat různým církvím oslovit dnešní 
mladou generaci. 

Poslání:
Připravit mladou generaci k naplnění 

Kristova poslání. „Jděte ke všem národům 
a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno 
Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby 
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pokračování z předchozí strany

zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ 
Matouš 28:18-20

Projekty:
ENGLISH CAMPS
Již více než 10 let organizujeme English 

camps a v posledních letech i English Sport 
camps pro české sbory a mládeže. Angličtina 
a sport jsou stále jedním z nejlepších a 
nejúčinnějších mostů k nevěřícím mladým 
lidem.

Podle statistik, které vedeme, se přes 
léto našich campů zúčastní více než 1400 
mladých lidí, z toho více než polovinu 
tvoří nevěřící středoškoláci, kteří můžou 
mít zkušenost s živým křesťanstvím, slyšet 
evangelium, je jim rovněž daná výzva… 
Camps jsou velkou pomocí pro mládeže 
vyjít z církevních ghet a začít naplňovat 
velké poslání.

EXIT
EXIT316
Televizní publicistický pořad má vliv na 

formování hodnot nejen mládeže v České 
republice.

EXIT Tour
Akce plné zážitků a informací na středních 

školách v ČR návazné na televizní vysílání 
pořadu EXIT316 a EXIT316 MISE.

EXIT Kluby
Návazná práce s mládeží na základě 

pořadu EXIT316 a EXIT316 MISE.

EXIT pro školy
Pořad EXIT316 můžete využít při výuce 

společenskovědních předmětů. Dobrá 
příležitost pro učitele i pro žáky.

JOURNEY
Roční individuální příprava k naplnění 

Božího povolání.
Bylo jich dvanáct a ani jeden z nich 

netušil, co mají před sebou. Nikdo z nich 
nedokázal dohlédnout na konec, ale Ježíš 
už dávno věděl, že těchto dvanáct mužů 
změní svět. Když je povolával, aby Ho 
následovali, viděl v nich muže, kterými se 
jednou stanou – viděl v nich své apoštoly. 
Zbývající čtyři roky svého života věnoval 
především jim, protože na nich spočívaly 
všechny Jeho plány do budoucna. A aby je 
mohli naplnit, museli se naučit spoustu věcí. 
Co taky mohli rybáři vědět o vedení církve? 
Vždyť ani netušili, co by to církev měla být. 
V testu teologie by nejspíš ostudně propadli 
a jen stěží by se mezi nimi našel schopný 
řečník. Skoro se zdá, že si Ježíš povolal ty 
nejobyčejnější lidi, jaké mohl. Jenže v tom 
to bylo… učedníci byli povoláni. A Boží 
povolání je neuvěřitelně mocná věc.  

FUSION
Hudba spojuje nejen srdce, ale i duše. A 

když je to navíc v partě, která spolu oslavuje 
Boha, je to bezva.

ETICKÁ VÝCHOVA
Křesťanská akademie 

mladých se podílí na 
zavádění nového předmětu 
Etická výchova do 
základních škol.

SÍŤ KŘESŤANSKÝCH 
UČITELŮ

Profesní sdružení 
křesťanů působících na 
sekulárních i křesťanských 
školách a křesťanských 
lektorů nastartovalo nové 
webové stránky www.
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téma 

Ráchel jako dívka ( 2. část)

situcitelu.cz. Stránky umožňují registraci 
do sítě pro učitele nebo lektory, přináší 
aktuality z dění mezi křesťanskými učiteli, 
informují o zajímavých projektech a 
představují jednotlivé křesťanské školy, 
lektory a jejich programy. Síť učitelů si klade 
za cíl propojení evangelikálních křesťanů, 
kteří působí ve školách, aby byl posílen 
křesťanský vliv v českém školství. 

ZÁZEMÍ
Hotel KAM Malenovice - Hotel a 

konferenční centrum KAM, které slouží  
účelům organizace, církvi a také široké 
veřejnosti.

co nás aktuálně těší: 
- růst služby FUSION v ČR
- zvyšování ubytovací kapacity v areálu 

Hotelu KAM Malenovice (areál Roubenky)
- akreditace naší dobrovolnické služby na 

další 3 roky
- rozjetí „Církev pro mladé - Mladí pro 

církev“

co nás aktuálně trápí:
- stále hledáme americké týmy pro zajištění 

našich English a Fusion camps, další interny 
(dobrovolníky) pro tuto nelehkou práci o 
prázdninách

- zajištění 100% finančního pokrytí našich 
pracovníků (osobní fundraising)

Plánované novinky:
- „Spring is coming“ – poděkování naším 

dobrovolníkům (odpočinkový pobyt plný 
překvapení a načerpání do služby)

- výstavba konferenčního sálu v areálu 
Hotelu KAM v Malenovicích

- EXIT TOUR v novém pojetí i pro menší 
města

- nový design webu: www.kam.cz

Pozdrav pro čtenáře nedělních listů: 
1 Janův 5:5  Kdo jiný přemáhá svět, ne-li 

ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

MSCH - NL

( Gen. 30.  1-8, 22-24,  31. 32-35, 35. 16-20 )
V naší druhé úvaze se chceme podívat do 

tváře Ráchel jako ženy. Konečně byli Jákob 
s Ráchel spolu, ale jejich štěstí nebylo jaksi 
úplné.  Byla tam i Lea a byla Jákobovou 
zákonitou manželkou a dle názoru otce 
Lábana, tou první. Na této skutečnosti se 
nedalo nic změnit.

 Nevíme přesně, jak probíhal každodenní 
život v této rodině, ale máme dojem, že 
Lea byla skoro úplně anulovaná a Jákob s 
Ráchel se věnovali jeden druhému. Situace v 
Jákobově rodině se den ze dne přiostřovala. 
Trpěl Jákob, trpěla také Ráchel, ale nejvíce 
Lea. Její vyhlídky byly beznadějné. Ale nastal 
obrat, protože Hospodin to viděl, slyšel a 
zasáhl. Čteme, že když Hospodin viděl, že 
Lea je nenáviděná, otevřel její život a Ráchel 
zůstala neplodnou. To byla Boží řeč, ale 
nenaslouchal jí Jákob ani Ráchel. Uplynulo 

asi pět let a Lea měla čtyři syny. A to byla 
bolest, která doháněla Ráchel až na okraj 
zoufalství. Záviděla své sestře. Ráchel chtěla 
mít stůj co stůj to, co jí Hospodin doposud 
nechtěl dát. Měla všechno promyšlené, že 
podobně jako Sára i ona nabídne svému 
muži svou otrokyni za ženinu. Byla to 
riskantní cesta a Jákob se podvolil, aby uhasil 
žárlivost své ženy. Takto se dostal Jákob do 
trojženství a víme, že příklad Ráchel strhl 
později i Leu. Soužití v Jákobově domě 
bylo nadmíru napjaté a krajně bolestivé. 
Jejich jediným štěstím bylo, že je Hospodin 
miloval a nechtěl je nechat tak. Co by bylo 
z této rodiny bez Hospodina? Chceme vidět 
Ráchel i v její žárlivosti z té lepší stránky. Ona 
chtěla mít děti a to byl zdravý projev všech 
pravých žen v Izraeli. Nastoupila svévolnou 
cestu, ale nejen takovou. V tomto zápase se 
změnilo její smýšlení. Jména dvou synů její 
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svědectví

otrokyně nám prozrazují, že 
se Ráchel modlí. Lea stržena 
jejím příkladem jednala 
stejně. I její otrokyně dala 
Jákobovi dva syny, a tak 
Lea svou sestru Ráchel opět 
předběhla.  Toto soutěžení 
těchto dvou žen je pro 
naše myšlení odpuzující, 
ale svatý Bůh viděl více, 
než co vidíme my. V tomto 
boji nešlo jenom o tělesnou 
stránku, ale byl to boj o 
děti a požehnání. Boj těchto 
dvou žen byl také proložen 
modlitebními zápasy a 
mnohým vyznáním, že je 
Bůh vyslyšel. Ve své duši měla Ráchel touhu 
po vlastním dítěti. A Hospodin vyslyšel 
její modlitby. Pravda, musela na to čekat 
dlouhé roky, aby mohla porodit jednoho z 
nejkrásnějších synů jeho národa, který se stal 
nejvýraznějším obrazem Pána Ježíše, Josefa.  
  A když ji Hospodin daroval syna, měla 
jenom jedinou touhu, aby ji přidal ještě více. 
Dostali jsme se k jejímu poslednímu úseku 
jejího života. Ráchel je podruhé těhotná a ne 
zrovna v tom nejvhodnějším čase. Stěhovat 
se v takovém stavu není nic příjemného. 
Měla těžký porod. Porodila druhého syna 

a umírá. Život mohla dát, ale za tento život 
musela zaplatit svým životem.

Ráchel měla své povahové a rodové 
chyby, v mnohém se mýlila, ale Duch Boží 
nepracoval u ní nadarmo. Na konci svého 
života stojí před námi jako velká a slavná. 
V duchu pokání našla své místo a z jejich 
čtyř synů nám září kus Boží slávy. Odešla 
nečekaně, ale žila dále ve svých dětech. 
Dějiny Božího lidu by byly mnohem chudší, 
kdybychom neměli Ráchel a její syny Josefa 
a Benjamína.

RK - NL 

víRa a láska 
Můj dědeček pocházel z Janovic. Za ševce 

se vyučil v Dolním Těrlicku, kde se také 
seznámil s babičkou a vzali se. Po svatbě 
jim rodiče pomohli s koupí hospodářské 
usedlosti. Děda začal ševcovat a pomáhal 
pracovat na poli. Dům se brzy zaplnil dětmi, 
navíc měli na chalupě dluh a tak měl co 
dělat, aby to všechno vydržel. Děda byl 
vyhlášený švec. Měl stále dost práce. Ve 
vesnici bylo hodně ševců. Děda je vlastně 
zaměstnával tím, že šil pouze svršky a 
oni to dokončovali.Všichni měli práci a 
on se mohl více věnovat šití vysokých 
holínek oficírům a hlavně mužům. Dařilo 

se jím celkem dobře. Nejstarší kluci začali 
pracovat na šachtě nebo se vyučili. Jiní šli 
do služby. Bylo jich ke stolu 8. Maminka mi 
vyprávěla, že každý muž musel mít alespoň 
troje vysoké boty, jak říkali, „na pátek a na 
svátek“. Nevím, jaký byl tenkrát rozdíl mezi 
svátkem a nedělí. Ženám stačily na svátek a 
neděli. Děti měly pouze jedny, chodily v létě 
i v zimě  většinou bosky. Doma byly 2 páry 
dřeváků a kdo se ráno příliš loudal, musel 
200 metrů do školy bosky. Moji babičku si 
i já většinou, hlavně v létě, pamatuji chodit 
bosky. Prostě ten zdravý návyk jí zůstal.
Když se sem děda z Janovic do Hradiště 
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přistěhoval, nebyla tu 
ani jedna česká škola, 
ale tři polské. Starší 
děti si odchodily 
polskou školu. Babička 
chodila do české v 
Domaslavicích, proto 
se začal děda získávat 
děti do české školy. 
Chodil dům od domu 
a pod heslem „čí 
chleba jíš, toho píseň 
zpívej“. V Hradišti 
bylo pouze několik 
českých rodin, které 
se sem přistěhovaly 
a pomáhaly s dědou 
agitovat pro českou školu. Když měli děti 
na dvě oddělení, tak jim povolili třídu. 
Nejdříve se učilo v polské škole odpoledne. 
Když druhý rok měli opět tolik dětí, přesto 
se učilo v soukromém bytě. Děda stále 
pracoval s úřady a zařídil pozemek, protože 
Matice slezská dávala nějaké dotace. Tak se 
začala stavět česká škola, jediná z prvních 
v dalekém okolí, ani Těrlicko nemělo svoji 
českou školu. S otevřením školy nastalo 
vyučování katolického náboženství, 
evangelíků bylo málo. Dětí přibývalo. V 
české škole se z dotace podávaly dětem 
polévky. Také dostávaly pouzdra, tužky, 
tabulky na psaní. Naše sousedka jako první 
vzala děti z polské a dala do české školy. 
Bylo to dobré finanční zajištění rodin. Naše 
maminka začala pracovat v české školce 
nejdříve jako uklízečka, pak jako pomocnice. 
Učitelé navrhovali, aby studovala, jenže 
děda na to neměl. Baťa začal chrlit nové, 
moderní a hlavně levné boty. Zůstaly 
mu opravy starých a šití holínek. Doma z 
druhého manželství bylo 6 dětí. Maminka, 
ač byla plnoletá, celou výplatu musela do 
haléře odevzdat tatínkovi. Když si chtěla 
koupit šátek na hlavu, musela tatínka žádat. 
Ani učitelům školy, kde maminka už dělala 
školnici, se to moc nelíbilo. Podporovali 
maminku, kde to jenom šlo. Dávali ji ošacení 
a finanční dary. Tatínek byl neúprosný a 
přesvědčený, že děti se mají o své rodiče 
postarat, když oni nemají z čeho žít a mají 

hlad. Říká se: „Když je nouze největší, pomoc 
Boží je nejbližší.“ Nejbližší byl Bůh, který 
mu dal hodnou dceru, která se seznámila 
s pracovitým mužem – evangelíkem, s 
možností podporovat maminčiny rodiče. 
Můj tatínek se rozhodl požádat oba rodiče 
katolického vyznání o ruku mé maminky, 
ale oba nesouhlasili a svatbu nepovolili. 
Maminka odešla bydlet ke svému ženatému 
bratrovi. Pracovala ve škole, vydělávala už 
jako školnice a šetřila, aby měla peníze na 
nějakou výbavu, svatební šaty a svatbu. Můj 
budoucí tatínek pomáhal mamince už jako 
horník s nejrůznějšími pracemi, aby si mohli 
udělat svatbu sami. Velké zlo na dlouhá 
léta zapříčinila tatínkova evangelická víra. 
Maminka si sice mohla  svoji katolickou 
víru ponechat, ale měli se opravdu rádi 
a ani jeden nechtěl vnášet nesváry mezi 
své budoucí děti. Maminka přestoupila 
na evangelickou víru. Děda začal hrozně 
moji maminku nenávidět a celá rodina na 
ni několik let nepromluvila. Maminka s 
tatínkem se chtěli udobřit a pozvali babičku 
na svatbu, na kterou si sami našetřili. Oni 
nepřišli. Svatba byla u tatínkových rodičů. 
Naši tam také na nějaký čas bydleli, tam se 
jim narodila dcera Miluše. Moje maminka 
přestala pracovat ve škole a nastěhovali se 
blíže šachty, do Stonavy. Tatínek měl hodně 
blíž do práce. Šetřili a brzy se stěhovali zpět. 
Chystali se na stavbu rodinného domku. 
Maminka dostala po maminčině smrti 
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Z deníku misionáře 

pole jako podíl – menší lesík. Les se musel 
pokácet, vyčistit, aby se tam dalo stavět. 
Nejdříve bylo nutno vykopat studnu. Do 
dvou let tu stála chalupa. Děda viděl, že 
jeho zeť je pracovitý, ovládá mnoho řemesel 
a začal si ho jako evangelíka více vážit. 
Maminka začala podporovat svoji rodinu. 
Někdy i dvakrát v týdnu jsme nosili babičce, 
dědovi a jeho rodině jídlo. Babička nikdy k 
nám nepřestala chodit. My děti jsme měli 
babičku rádi. Někdy se zastavila, když šla 
do katolického kostela, vzala nás, děti, s 

sebou. Tatínkovi se to moc nelíbilo. Když 
jsem začala chodit do třetí třídy v Hradišti, 
katolický farář, když mně uviděl, říkal: “Ty 
půjdeš do pekla“. Já jsem přišla několikrát 
domů s pláčem. Tatínek se na něj zlobil a 
mezi čtyřma očima mu něco řekl. Od jeho 
setkání už mi dal pokoj. Děkuji Ti, Pane, 
že nerozděluješ lidi podle víry, zda jsou 
katolíci nebo evangelíci, Ty je nerozděluješ 
vůbec, naopak je sjednocuješ k víře v Krista 
Ježíše a dáváš všem stejnou šanci.

Hošková-U

Milí čtenáři,
otevíráme novou rubriku, ve které vám chceme přinášet zážitky misionářů  “z terénu”. V 
první sérii nás nechá nahlédnout do svého deníku MUDr. Milan Moskala, který působí 
v Bangladéši, a který nás tak skvěle povzbudil do nového roku na nedávném setkání s 
názvem “MISIE POD LUPOU”.

  V pátek, třicátého srpna 2013, jsme se vy-
dali na misijní cestu do Gopalgon, kde sídlí 
Misie Církve Adventistů Sedmého Dne pro  
Jižní Bangladéš, a do místních vesnic v okre-
su Godaypur. Asi po dvou hodinách jízdy 
jsme dorazili k Padmě – deset kilometrů 
široké řece, která nemá v tomto místě  žáden 
most a tak trajekty zaopatřují přepravu aut 
a autobusů z jedné strany na druhou. To-
hoto dne byla řeka po úmorných deštích 
rozvodněná a silný proud znemožňoval 
přejezd. Zařadili jsme se za kolonu vozidel, 

jejichž řidiči marně čekali na šanci dostat se 
na druhý břeh již od sedmé rána. Když jsem 
se dozvěděl, že se žáden trajekt ten den ještě 
nepřepravil, byl jsem připraven se otočit a jet 
nazpět tak, jak se to rozhodlo udělat mnoho 
řidičů okolo. Rozhodl jsem se však i v této 
situaci pokořit a odevzdat se do Božích ru-
kou a z celého srdce jsme se všichni modlili.
Bůh odpověděl! Krátce po naší modlitbě 
jsme dostali informaci, že malý průzkumný 
člun vyjel zjistit podmínky na řece a 
možnost přeplutí. Znovu jsme se usilovně 
modlili. Najednou jsme byli nasměrováni  
k jednomu z nájezdů na trajekt.  Naše voz-
idlo bylo vecpáno mezi auty s řidiči zuřivě 
usilujícími o místo na jediném trajektu! A 
tak jsem se modlil: „ Pane Ježíši, toto je tvá 
misijní cesta, prosím, uvolni a otevři nám 
cestu.“ Boží silná a jistá ruka nás zaparko-
vala na trajektu a během pár minut jsme se 
plavili přes řeku. Bylo nám zřetelně jasné, že 
náš nebeský Otec slyšel naše modlitby a z 
očí nám tekly slzy vděčnosti. Pro Boha není 
nic nemožné.
  Když jsme dorazili do cíle, vyložili jsme 
naše plátno, promítačku a další potřebné 
věci na vhodném otevřeném prostranství 
a ze všech stran začalo přicházet mnoho 
lidí. Najednou se však zatáhla obloha a 
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černé mraky pokryly nebe od obzoru k ob-
zoru. Blesky se předháněly jako exhibice 
přírodního ohňostroje a hlasité burácení 
přidávalo celému představení na síle. Měli 
jsme před sebou velké shromáždění čekající 
na „dobrou zprávu“, ale počasí se rapidně 
měnilo k horšímu. Co dělat? Opět jsme se 
modlili a posíleni ve víře jsme začali náš 
program. Nevěděli jsme však, že v několika 
okamžicích budeme znovu svědky zázraku. 
Bůh použil silný vítr k rozehnání temných 
mračen a rozprostřel nad námi nádherný 
baldachýn zářivých hvězd. V deset hodin 
večer jsme vyzývali naše posluchače po 
slyšení o Ježíšově brzkém příchodu k tomu, 
aby odevzdali své životy nebeskému Králi. 
Většina přijala toto pozváni. Rozdali jsme 
všechny Bible v bengálštině a s místním 
kazatelem založili skupinu studia Bible a 
skupinu přípravy na křest.
  V neděli, když jsme se chystali na cestu 

zpátky do Dháky, jsme byli varováni, aby-
chom nejeli stejnou cestou , protože trajekty 
se neplavili posledních 27 hodin. Údajně 
nekonečná kolona vozidel marně čeká na 
transport. Cítil jsem, že budeme muset jet ji-
nou trasou, která k naší cestě přidá nějakých 
300 km a mnoho hodin. Modlili jsme se však 
během jízdy a když jsme se dostali na ro-
zhodující rozcestí, byli jsme nasměrováni na 
cestu k řece. S vírou jsme tedy pokračovali 
dál a vjeli přímo na trajekt bez zastavení! 
Žádné kolony, žádná vozidla, žádné čekání! 
Náš úžasný Spasitel činí zázrak za zázrakem 
...
  Děkuji vám všem za vaše modlitby a po-
moc našim duchovně i fyzicky hladovým 
„maličkým“ v Bangladéši. Pracovat společně 
pro Pána a Spasitele je tou největší poctou. 

Milan Moskala

zralý Boží muž

1. díl - beZúhonný 
  “Nuže, biskup má být bezúhonný...” 1. 
Tim. 3,2

  Představte si, že máte za úkol vybrat 
pracovníka do vedení sboru (presbytera, 
kurátora, faráře, atd.). Jaké požadavky si 
postavíte jako klíčové? Jaké vlastnosti bu-
dete požadovat a preferovat? Musí být 
vzdělaný, zodpovědný, zkušený, schopný 
komunikovat, moudrý, pečlivý, bezúhon-
ný? Dali byste požadavek na bezúhonnost 
ve vašem seznamu na první nebo alespoň na 
přední místo?    
  V dnešním zamyšlení se podíváme na 
první vlastnost zralého Božího muže - tou je 
bezúhonnost. Ne náhodou je tato vlastnost 
na prvním místě.
  Proč zrovna bezúhonnost, když máme 
spoustu dalších důležitých vlastností? Bez-
úhonnost na prvním místě seznamu vlast-
ností zralého Božího muže, tak jak čteme 
v Bibli, je na první pohled zvláštní. Ale 
je klíčová! Vytváří totiž předpoklady pro 

budování dalších vlastností a schopností 
člověka. A také nám říká, čeho si Bůh cení ne-
jvíce. Já osobně si bezúhonnost představuji 
jako základní desku, která drží pohromadě 
další vlastnosti zralého Božího muže. 
  Kdo z biblických Božích mužů byl bez-
úhonný? Bible nám ukazuje několik mužů, 
u kterých si Bůh cenil jejich bezúhonnosti. 
Na prvních místech jsou to Noe (Gen. 6,9: 
“Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve 
svém pokolení; Noe chodil s Bohem.”) a Jób 

7 2. února 2014 www.Nedělní listy.cz



(kniha Jób 1,1: “Byl muž v zemi Úsu jménem 
Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se 
Boha a vystříhal se zlého.”). Nic moc dalšího 
o vlastnostech těchto mužů nevíme a ani 
nepotřebujeme vědět. To nejdůležitější je to, 
že byli bezúhonní. Oba muži prošli velkými 
zkouškami a se svou bezúhonností obstáli. 
Pamatujme si, že bezúhonnost je v Božích 
očích velmi ceněná a je málo Božích mužů 
v Bibli, které Bůh vyznamenal pro jejich 
bezúhonnost! Kéž i nás Bůh jednou takto 
vyznamená.

  Co to znamená být bezúhonný? V obecné 
rovině bezúhonnost označuje člověka, který 
vede řádný život, nepáchá přestupky ani 
trestné činy a plní své zákonné povinnosti. 
To je dobré, ale pro křesťana trochu málo. Z 
křesťanského hlediska je bezúhonný člověk 
takový, který žije podle Božích přikázání, 
čistě, upřímně a poctivě a hlavně bych 
zdůraznil “má dobrou pověst”.
 
  Proč  máme mít dobrou pověst? Do-
brá pověst je odrazový můstek pro naši 
službu nejen mezi křesťany, ale hlavně 
mezi nevěřícími lidmi. Copak lze vydávat 
svědectví o dodržování Božích pravidel, 
když tě celá ulice zná jako toho, který 
zásadně po svém pejskovi neuklízí hov-
ínka? Lze hovořit o Božím pokoji, když tvé 
chování v určitých situacích odpovídá sudu 
střelného prachu vteřinu 
před výbuchem? Jak 
efektivně může o Boží lásce 
hovořit člověk, který se od-
cizil vlastní ženě a nemá si 
co říci s vlastními dětmi? 
Dobrá pověst je faktorem, 
který významně ovlivňuje 
efektivitu naší služby na 
Boží vinici.

  Co když nemám dobrou 
pověst? Je možné, že ve 
tvém životě došlo k události, 
která zapříčinila, že jsi ztra-
til bezúhonnost a přišel jsi o 
svou dobrou pověst. Může 
se to stát a je to nepříjemné. 

Každý může selhat, každý může udělat 
chybu. V tom případě znovu usiluj o bez-
úhonnost a snaž se získat ztracenou dobrou 
pověst zpět. Ano, bude to těžké, bude to 
trvat dlouho, ale jde to. Buď ve svém úsilí 
pokorný a upřímný a důvěřuj Bohu. 

  Na závěr několik otázek, které ti umožní 
přemýšlet, jak je to s tvou bezúhonností:
• Jaké odezvy se mi dostává od mých 
nejbližších (manželka, děti, rodiče, přátelé, 
rodiče)?
• Vyhledávají mne lidé? Stojí o mou 
společnost? Svěřují se mi se svými 
soukromými záležitostmi?
• Vztahy s lidmi kolem mne se prohlubují a 
sílí anebo se hroutí a stávají se povrchními?  
Mám nevěřící přátele?
• Doporučují mne lidé k významným a 
obtížným úkolům bez obav, že je zklamu?  

  Milý čtenáři, přeji ti radostný bezúhonný 
život s Bohem a dobrá pověst ať tě předchází 
ve tvém konání!

  Žalm  119:1 “Blaze těm, kdo vedou bez-
úhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí 
Hospodinův zákon.”

Otmar H.
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otázky 

otáZky o bohu 

Začneme tedy sérií -  i. otázky o bohu.
  1. Odkud mohu vědět, že Bůh vůbec existu-
je? Snad všechny národy země mají tendenci 
věřit v „nějakého“ boha, v „někoho“, kdo 
tento svět nějakým způsobem řídí – platí to i 
o nejizolovanějších kmenech. Nikdo nevěří, 
že auto, hodinky nebo pouhý knoflík vznikl 
sám od sebe. Apoštol Pavel v Novém zákoně 
(Řím. 1,20) píše: „Jeho věčnou moc a božství, 
které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření 
světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, 
takže nemají výmluvu.“ Evangelista Jan (Jan 
1,1) zase píše: „Na počátku bylo Slovo, to 
Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.“ Ze 
stvoření se můžeme dozvědět, že Bůh exis-
tuje a usuzovat jeho moc a bohatství idejí, ne 
však na jeho podstatu, jako je – láska, milos-
rdenství, dobrota, nebo samotný dar života. 
K tomu je nám dána Bible. 
  2. Kde je Bůh? Všichni se snažíme Boha 
nějak lokalizovat. Já jsem si ve své dětské 
představivosti myslela (a předpokládám, že 
jsem v tom nebyla sama), že Pán Bůh sedí 
někde na mráčku a z dálky se na nás dívá. 
Řekové v tom byli podstatně „vynalézavější“ 
a tvrdili, že jejich bohové sídlí na Olympu. 
Sovětští astronauti se povýšenecky vyjádřili, 

že „Boha při 
svém letu nikde 
nepotkali“. Bůh, 
který celý prostor 
stvořil, nemůže 
být části tohoto 
prostoru, je mimo 
něj a proniká 
každým místem – 
je všudypřítomný.  
Apoštol Pavel 
píše: „Neboť v 
něm žijeme, po-
hybujeme se“ 
(Sk17,28a). Jak 
už bylo podotknuto, nejdůvěryhodnějším 
zdrojem informací o Bohu je Bible – Boží 
slovo. Každý, kdo hledá informace o Bohu, 
je tam nalezne potvrzené. Kdo se opře o 
tento základ, brzy pozná, kdo je Bůh a 
také i to, že prostředníkem mezi námi a 
Ním je Ježíš Kristus. Prostředníka všichni 
potřebujeme, protože jsme všichni hříšní a 
bez Prostředníka – Ježíše Krista - nemůže 
nikdo přijít k Bohu. (1.Tim. 2,5 parafr.) 

LS - NL

  Mnozí jistě znáte Jméno – Werner Gitt – je to inženýr Vysokého učení technického, au-
tor celé řady vědeckých publikací, ale pro nás je důležité, že je autorem i několika knih s 
křesťanskou tématikou. Nás zaujala jedna z nich – OTÁZKY kladené vždy a znovu.  Většina 
těch, kteří se začínají zabývat křesťanskou vírou, narazí na množství jednotlivých otázek, 
které se u téměř každého hledajícího opakují s nápadnou četností. Chceme se jim v našem 
seriálu věnovat a po trošce vám je předkládat a hlavně na ně odpovídat. Na pomoc jsme si 
vzali právě zmíněnou knihu Wernera Gitta. Nepůjde o komplex vynalézavých teologick-
ých otázek a odpovědí, ale o základní otázky hledajících lidí a o praktické odpovědi, které 
by mohly pomoct i vám při rozhovorech právě s těmito lidmi. V našich myšlenkách se 
můžeme dostat do různorodé pravdy či nepravdy. Rozhodujícím měřítkem pro nás je ale 
Bohem autorizované Slovo, které máme ve formě Bible. Zodpovězení zmiňovaných otázek 
je zásadním způsobem závislé na tomto měřítku a má zprostředkovat to nezákladnější, co 
je při styku člověka s Biblí potřebné.
  Otázky jsou rozděleny do následujících oddílů – I. Otázky o Bohu; II. Otázky o Bibli; III. 
Otázky týkající se stvoření, vědy a víry; IV. Otázky týkající se spasení; V. Otázky týkající 
se náboženství; VI. Otázky týkající se života a víry; VII. Otázky týkající se smrti a věčnosti; 
Každá série otázek má několik podotázek a my se jim budeme postupně věnovat.
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zamyšlení 

Podobenství o kmeni a Ratolestech 
  Jan 15, 1-8
  K tomuto zamyšlení mě vedl jeden názor, 
se kterým jsem se kdysi setkal, a nedávno 
jsem se s ním setkal znova. Jde o to, že když 
z našich sborů odcházejí lidé, díváme se na 
ně špatně s přesvědčením, že nemají tu pra-
vou víru. Navíc když odcházejí do jiného 
sboru nebo církve, říkají mnozí, že stejně 
zjistí, že je všude všechno stejné a všude mají 
stejné problémy jako my. V lepším případě 
se konejšíme myšlenkami typu, aspoň že ti 
lidé někde do sboru chodí. Nevede nás to k 
zamyšlení, proč tito lidé odcházejí. Opravdu 
na tom nejsme až tak špatně?
 Ježíš je v podobenství oním kmenem, 
jenž má na sobě ratolesti, které zase 
představujeme my. Jak tedy můžeme hod-
notit, která ratolest je suchá, a která je zelená 
a nese ovoce?
  Hrdě se hlásíme k reformačním krokům, 
které v církvi prosazoval Martin Luther. Byl 
by spokojen se svojí prací, kdyby viděl, že 
není dotažena do konce? Kdyby po čase zjis-
til, že postupem doby se opět některé věci 
staly pouhou tradicí a míjejí se účinkem? 
Řekl by si: „Už jsem toho udělal dost, není 
se třeba více starat?“ Luther se snažil oživit 
základy víry, její podstatu, bojoval proti lid-
ským výmyslům a nánosům času, které se 

do Ježíšova učení přímíchaly a vhodně re-
agoval na problémy jeho doby. Chováme se 
také tak?
  Pokud bude Ježíš pořád náš kmen a my 
jeho ratolestmi, bude náš sbor růst. Nes-
míme ho do budoucna měnit, nesmíme ho 
omezovat. Stejně tak jako když začneme 
omezovat přírodní kmen, ať už prostorem 
nebo jinak, případně když mu poškozujeme 
kořeny, kterými proudí živiny, hrozí, že 
všechny živé ratolesti na něm uschnou. Je 
blízko zánik celého živého organismu, který 
symbolizuje naše společenství. Nemusí 
umřít hned, ale umře pro věčnost. 
  Druhý případ zániku může nastat, když 
se o ratolesti na kmeni nikdo nestará. Pak 
je plný suchých nebo planých větví, které 
vysilují kmen. Jiné větve můžou být napade-
ny chorobami a škůdci. Dobré větve, které 
nesou ovoce, jsou pak ve stínu těch suchých 
a nemocných. Plané rychle rostoucí větve 
rovněž stíní a navíc ubírají sílu dozráva-
jícímu ovoci na zdravých větvích. Takový 
vinný kmen není ani pěkný, ani ovoce, které 
z něj bude, není nikdy dobré.
Snažme se proto neměnit Ježíšovo učení. To, 
co je pro nás už jen tradicí, se snažme oživit, 
pokud je to v souladu s Božím slovem. Nebo-
jme se určité věci odstranit, když nám k nim 

Bible nic konkrétního neříká, jak 
mají vypadat. Zrušme tyto zvyky 
a tradice, které přežívají mezi 
námi jen z důvodu světského us-
tanovení v církvi, ty, které nám 
nic nepřinášejí. Ježíšovo učení 
je jednoduché - není ho potřeba 
balit do obalu různých rituálů v 
přesném pořadí, není ho nutné 
schovávat pouze v určitých bu-
dovách, nemusí mít nádech star-
odávna.
Dále se snažme nést dobré 
ovoce, aby mezi námi nebylo jen 
pár lidí, kteří se snaží, a které 
zbylí lidé nakonec stejně za-
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stíní. Ať už svými pomluvami jejich práce 
nebo svou nečinností a celkovou náladou, 
se kterou do sboru přijdou. Musíme oddělit 
činnosti, které nás pouze vysilují a nic 
nám nepřinášejí. Aby tak jako plané větve 
ubírají sílu, protože rychle rostou, jsme 
neměli planou službu, kterou sice děláme 
rychle s počátečním velkým nadšením, bez 
správného základu však nadšení postupem 
času opadne a dál se nic neděje.
  Jiným příkladem plané činnosti může být 
i to, když pořád necháváme všechno na ste-
jných lidech. Jejich činnost je bez cizí pomoci 
unaví, jejich ovoce kvůli nedostatku času 
nedozraje, aby bylo dobré. Nebo naopak, 
když se snažíme rozhodovat všichni o mno-
hdy pro růst církve nepodstatných věcech, 
kterým nerozumíme. Ani jabloň nemá na 
jedné větvi jablka, na druhé hrušky a ještě 
kousek místa si nevyhradí pro švestky. 
Jasné rozdělení úkolů těm, kteří jim rozumí 
a umí je řešit, pomůže rozvíjet naše dary. 
Navíc spousta lidí sama o sobě nepřijde s 
nabídkou pomoci, protože neví, v čem je 
dobrá, necítí potřebu našeho společenství, 
že třeba i to málo, co umí, může dopomoci 
k růstu. Třeba se za to i stydí, třeba je trápí 
nějaký hřích a netroufají si vystoupit ze 
stínu. Práce na začleňování těchto lidí je na 
silných jedincích, kteří vědí, jak s lidmi jed-
nat. Většinou je jednodušší evangelizovat 
nové lidi ze světa, než udržet stávající členy 
společenství.
 Další nemocné a na-
padené větve představují 
lidi zasažené hříchem, 
které pokouší satan. 
Všichni hřešíme, všichni 
jsme pokoušeni, ale máme 
jedinečnou možnost v 
odpuštění hříchů Ježíšem. 
Proto mějme v našich 
společenstvích radost 
z toho, že nemusíme 
být obtěžkáni tím vším, 
co trápí jiné lidi, kteří 
Boha neznají. Není le-
hké se vždy radovat, k 
tomu bychom ale měli 
dopomáhat jeden druhé-

mu. Zamračení, mrzutí a smutní lidé jsou 
pro nově příchozí stejní, jako slepí svědci 
nádherné události. Povyprávějí vám, co 
slyšeli, ale nikdy vám neřeknou, že to viděli 
na vlastní oči. Dnešní lidé se chtějí bavit. 
Pokud nemají důvod se vážněji nad životem 
zamyslet, ani se nezastaví a nezamyslí se 
proč, a jak ho žijí. Dojde jim to, co je mezi 
námi jiného?
  Všechny věkové skupiny jsou v našem kos-
tele důležité k růstu, proto se navzájem pov-
zbuzujme, modleme se za sebe, pomáhejme 
si, přispívejme např. penězi na konané akce, 
když nemáme odvahu na nich vystoupit 
nebo nevíme, čím přispět.  Máme mezi se-
bou dost dětí, které se správně snažíme vést, 
pomozme jim, aby když se přehoupnou do 
dospělé fáze ve sboru, měly v nás i nadále 
podporu a nezačaly přemýšlet o odchodu. 
Aby se tahle věc ve sboru neděla i v dalších 
věkových skupinách, kdy lidé necítí z naší 
strany zájem a odcházejí.
 Pouze Ježíš dokáže určit, která větev je 
dobrá a která je špatná, je tím nejlepším 
vinařem. My se máme pouze snažit zůstat 
na onom kmeni a být prospěšní i pro druhé. 
Nedívejme se již špatně na lidi, kteří od nás 
odcházejí, ale zamysleme se, jestli my jsme 
nepřispěli k tomu, proč odcházejí.  

Jaromír Fober 
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pro chytré hlavičky

naPříč biblí

Pololetí PRo žáky aneb o skládání účtů
  Přátelé, všimli jste si, že naše životy jsou 
rozděleny na určité časové úseky, na jejichž 
koncích jsou něco jako skládání účtů? Může 
to být návštěva nějakého kursu, může to 
být semestr, může to být příprava na fotba-
lový turnaj, může to být určitá životní etapa 
našeho života. Přijde čas a sklízíme úrodu. 
Ukáže se, zdali jsme pracovali dobře nebo 
ne. Děti v těchto dnech dostanou nebo dosta-
ly pololetní vysvědčení. Někteří zklamou 

své rodiče, jiní obstojí a budou na pár dní 
vítězové. Bible nám sděluje, že každý člověk 
jednou stane před soudcem a buď obstojí, 
nebo ne. Všichni jsme vlastně na cestě do 
nebe nebo do pekla. Bůh nám dal instrukce, 
jak se udržet na cestě do nebe, málo je však 
těch, kteří vejdou. Ne však proto, že by nás 
tam nechtěl, ale proto, že málo chceme. 

Milan Kantor 

1. Kolik zaplatil milosrdný Samaritán hostin-
skému, aby se postaral o zbitého člověka?
     a) dva denáry
     b) tři denáry
     c) čtyři denáry
     
2. Kdo zapsal modlitbu Páně?
     a) Matouš
     b) Marek
     c) Matouš a Lukáš

3. Přísloví 4,20 „Můj synu, věnuj pozor-
nost…..“ pokračuje:
    a) radám přítele
    b) mým slovům
    c) duchovním autoritám

4. Komu Pán Ježíš řekl: „Ty malověrný, proč 
jsi pochyboval?“
     a) Jidášovi
     b) Petrovi
     c) Tomášovi

5. Kolik bylo Davidovi let, když se stal 
králem?
    a) 20 let
    b) 30 let
    c) 40 let

6. Kolik let kraloval král David?
    a) 28 let
    b) 40 let
    c) nevíme přesně

7. Všech 26 veršů 136. Žalmu končí stejnou 
větou. Jak tato věta zní?
    a) Pokoj s Izraelem
    b) Haleluja
    c) Jeho milosrdenství je věčné

8. Který Žalm je nejdelší?
    a) 19
    b) 117
    c) 119

9. S nápadem „ležet“ se svým otcem přišla 
jako první:
    a) starší Lotova dcera
    b) mladší Lotova dcera

10. Kolik žen měl Ezau?
    a) jednu
    b) dvě
    c) tři

Správné odpovědi najdete na str. 14 
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po stopách Lukášova evangelia

modlitba Páně, lukáš 11, 2-4
  Řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče 
náš, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé 
království. Náš denní chléb nám dávej 
každého dne. A odpusť nám naše hříchy, 
neboť i my odpouštíme každému, kdo se 
proviňuje proti nám. A nevydej nás do 
pokušení.
  Evangelista Lukáš byl na modlitbu Páně 
trochu skoupější. Tak, jak se ji modlíváme 
do dnes, ji uvádí evangelista Matouš 6:9-13.
Nicméně i Lukáš do modlitby zachytil 
hlavní body, které nám Ježíš odkazuje jako 
základ rozhovoru s Bohem.
  1. Otče náš – Ježíš nás nabádá, abychom k 
Bohu přicházeli ne jako podřízení k Pánu 
všeho vesmíru, ale jako děti k nejlepšímu 
z otců. Abychom s ním hovořili o svých 
starostech a s důvěrou se obraceli se svými 
potřebami. Nesmíme se nechat odradit, 
když se nám hned nedostává odpovědi. (L 
11:8 Pravím vám, ... nedá mu (to) kvůli tomu, 
že je jeho přítel; pro jeho neodbytnost se 
zvedne a dá mu vše, co potřebuje). Bůh jako 
otec neznamená, že svým dětem toleruje 
zlé nebo je neumí správně ukáznit, naopak, 
musí se stavět proti hříchu, může žehnat i 
trestat, dávat i zadržovat, uplatňovat milos-
rdenství i právo.
 2. Buď posvěceno Tvé jméno – máme 
vyjádřit úctu ke všemu, co Bůh je. Je důležité, 
aby byl Bůh chován ve vážnosti, oslavován a 

vyvyšován – nejen v modlitbě, ale převážně 
v každodenním životě.
  3. Přijď Tvé království – modlíme se o Boží 
království nyní na zemi i v budoucnu v nebi. 
Za Kristův návrat. Za současnou duchovní 
přítomnost a projevy Božího království, aby 
byly zničeny skutky Satana, uzdravováni 
nemocní a zachraňování ztracení a na Jeho 
lid vyléván Duch svatý.
  4. Náš denní chléb nám dávej – modlíme se 
o naše základní denní potřeby. Věci, o něž se 
modlíme na modlitbách, musí uspokojovat 
naše základní potřeby a dávat nám schop-
nost vykonávat křesťanskou službu.
 5. Odpusť nám naše hříchy, neboť i my 
odpouštíme – když odpouštíme druhým, 
můžeme mít jistotu Boží milosti. Ježíš 
zdůrazňuje, že křesťan musí být hotov a 
ochoten odpouštět provinění druhých. 
Jestliže neodpustí kajícímu se provinilci, 
Bůh neodpustí jemu, jeho modlitby nebu-
dou nic platné. Je to zásada, podle níž Bůh 
odpouští.
  6. Nevydej nás do pokušení – všichni věřící 
jsou zvláštním cílem Satanova nepřátelství 
a zlých úmyslů. Proto nesmíme nikdy za-
pomínat modlit se za vysvobození z jeho 
moci a úkladů.

DH - NL

ze staršovstva

15. jednání staRšovstva
 S ohledem na samofinancování sborů 
staršovstvo za sbor Na Rozvoji seniorátu 
navrhuje variantu E s modifikací tzn.: počet 
kazatelů zůstane nezměněn, příspěvky 
do personálního fondu porostou max 6 % 
ročně, 30 % z finanční náhrady bude použito 
na rozvojové projekty, ostatních 70 % bude 
akumulováno a investováno do fondů s vys-
okým úročením.

 Na seniorát byly odeslány podklady 
ohledně vyřízení volitelnosti Mojmíra 
Blažka.
  Staršovstvo se zavazuje, že v případě zvo-
lení M. Blažka za faráře za něj bude platit 
příspěvky do personálního fondu.
  Staršovstvo ruší usnesení č. 1/11/2013. Pozn: 
(text zrušeného usnesení: „Staršovstvo ro-
zhodlo, že v případě, že bude M. Blažek zv-
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olen za 2. faráře, bude vypovězena smlouva 
s Wycliffovou misií a prostory přízemí farní 
budovy budou využity k bydlení M. Blažka 
s rodinou.“)
 Ekonomická skupina zpracuje do 31.1. 
rozpočet na rok 2014.
 Sborová ekonomka je staršovstvem 

pověřená, aby do sborového shromáždění 
vypracovala účetní uzávěrku.
 Na návrh bude uspořádán sborový 
den zaměřený na posledních 10 ročníků 
konfirmandů.
 Staršovstvo souhlasí s prodloužením sm-
louvy br. Kaczmarczykovi do prosince 2014.

ze života sboru

svatby, Pohřby, jubilanti 
svatby 
Dne 18. 1. byla v kostele Na Rozvoji oddána 
naše redaktorka Nedělních listů Radka Ko-
tasová a Štěpán Krawiec. Novomanželům 
do společného života přejeme hodně Božího 
požehnání a vedení, lásky, tolerance a 
pohody. 

jubilanti 
Marie Klegová, Otto Chowaniok, Josef 
Waszut, Marie Maroszová, Olga Kaczmarc-
zyková, Marie Sabelová, Vilém Klapsia, 
Rudolf Walach, Helena Marynioková, Josef 
Prymus, Františka Adamková
Srdečně blahopřejeme! 

Pohřby 
Emilie Ponczová, Wanda Waclawiecová, 
Anna Žylová
Musíme bohužel rovněž oznámit, že dcera 
manželů Smetanových, o níž vyšel v 
minulém čísle NL článek, zemřela. Všem 
zarmouceným rodinám vyjadřujeme 
upřímnou soustrast a máme jistotu v našem 
Pánu, že kdo v něj věří, nezemřel navěky. 

co nás čeká
setkání žen na téma „byla marie svatá?“- 

srdečně Vás zveme na pravidelné setkávání 
žen - vždy každou 1. sobotu v měsíci od 
16. hod ve sborovém sálu. Na programu 
jsou zajímavá témata, příjemné posezení a 
duchovní povzbuzení.

evangelizační setkání – vždy 1. neděli v 
měsíci.

řešení biblického kvízu: 
1.a, 2.c, 3.b, 4.b, 5.b, 6.b, 7.c, 8.c, 9.a, 10.c
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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.

inzerce

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. 

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. 

koupím starší zachovalé a pojízdné 
osobní vozidlo s nízkou spotřebou. Cena 
tak do 30 tis. Tel. 724 534 222.

Prodám škodu Fabii sedan, 1,2 47 kW, 
rok výroby 2007, najeto 62 tisíc km, STK 
10/2015, klimatizace, zamykání zpátečky, 
rádio, nebourané, garážované, první majitel. 

Další info na tel. 606 593 825.

Prodám křišťálový lustr na 3 žárovky. 
Průměr 55 cm. Výška od zavěšení 85 cm. 
Důvod stěhování. Cena 1.500,-Kč. Osobní 
odběr. Info - telefon: 603 900 972, Ostrava, 
Jablunkov.

Prodám sporák mora 3475 - funkční velmi 
zachovalý a udržovaný sklokeramický 
sporák s elektrickou horkovzdušnou 
troubou, který byl velmi málo používaný. 
PC 16.890,-Kč. Důvod stěhování. Cena 3.000 
Kč. Nutno vidět. Osobní odběr nebo vlastní 
odvoz. Info - telefon: 603 900 972, Ostrava, 
Jablunkov. 

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 Krawiecová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).

editace: Jana Foberová
tisk: Magdaléna Niemczyková 
Zodpovídá: Jana Foberová
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www.narozvoji.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně

facebook facebook.com/ pages/Evangelický-sbor-av-ČCE-v-Českém-
Těšíně-Na-Rozvoji/230131830479269

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.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.konference-zen.eu stránky o mezidenominačních setkání žen v Českého Těšína
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.e-cirkev.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...

www odkaZy
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