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Počet zaměstnanců: 7, 
počet dobrovolníků: cca 
100.

DĚTSKÁ MISIE patří 
do mezinárodního 
svazku Child Evangelism 

Fellowship Inc. (CEF), která prostřednictvím 
asi 3 000 placených pracovníků a velkého 
počtu dobrovolníků působí ve 189 zemích 
světa (z celkového počtu 208). Sdružuje 
křesťany z evangelických a evangelikálních 
církví za účelem předávání evangelia 
dětem, jejich vyučování a péče o duchovní 
růst. Zaměřuje se na děti, které ještě nikdy 
neslyšely evangelium.

• v České republice žije asi 1 500 000 dětí
• méně než 1% z nich má možnost 

pravidelně slyšet o Pánu Ježíši Kristu
• a co těch zbývajících 99% ?
Nabízíme spolupráci při nesení evangelia 

dětem:
• pomoc při zakládání Klubů dobré naděje
• vyučování učitelů, semináře pro 

pracovníky s dětmi
• materiály a pomůcky pro učitele, 

literaturu pro děti
• korespondenční kurzy pro děti
• partnerství v modlitbách
• organizace táborů a pobytů

Projekty pro děti:

kLUBY DOBRÉ NADěJe
Klub dobré naděje je biblické vyučování pro 

děti ve věku 5 – 11 let, probíhá jednou týdně 
během školního roku a trvá asi 1 hodinu. 
KDN je podstatnou součástí programu 
Dětské misie a je jednou z nejefektivnějších 
cest, jak oslovit a vyučovat nespasené 
děti. Rádi byste ve vašem městě/vesnici 
založili KDN? Kontaktujte nás. Rádi vám 
pomůžeme.

Vážení čtenáři, 
červen, případně konec května bývá v 

našich sborech ve znamení konfirmace. 
Nejinak tomu bude i letos. Těsně před 
tím, než jste si poprvé zakoupili toto 
číslo Nedělních listů, proběhla zkouška 
konfirmandů. Věříme, že všichni uspěli 
a vy jste si zopakovali vědomosti o Bibli i 
křesťanském životě.

Další týden se bude konat slavnostní 
konfirmace. Abyste naše konfirmandy lépe 
poznali, zeptali jsme se jich na pár otázek. 
Jejich odpovědi v tomto čísle samozřejmě 
najdete. Přejeme konfirmandům, aby jejich 
víra vytrvala a aby jejich rozhodnutí pro 
Pána Ježíše nic nezvrátilo.  

S mladou generací je spojena i jedna z 
našich pravidelných rubrik. V úvodníku se 
tentokrát můžete dočíst o aktivitách Dětské 
misie. 

Přátelé, pěkný červen Vám za celou 
redakci Nedělních listů přejí editoři

David Harok a Jana Foberová
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5 DeNNÍ kLUBY
5-denní kluby jsou jednou z forem 

letních dětských setkání, která probíhají 
po dobu jednoho týdne vždy ve stejnou 
dobu na stejném místě. Nejčastěji se konají 
na sídlištích, dětských hřištích či v parku. 
Tato letní evangelizační služba mezi dětmi 
s sebou přináší hned několik výhod:

• umožňuje kontakt s dětmi i v průběhu 
letních prázdnin

• nabízí se zde možnost zapojení 
dobrovolníků a pracovníků, kteří se z 
časových důvodů nemohou věnovat 
každotýdenním Klubům dobré naděje 
probíhajícím v průběhu školního roku

• skrze 5-denní kluby můžete pozvat nové 
děti do Vašeho Klubu dobré naděje

5-denní kluby mohou být i pro Vás či Váš 
sbor skvělou příležitostí sloužit dětem! 
Úkolem nás, pracovníků Dětské misie 
zodpovědných za koordinaci misijní služby 
v regionech, je poskytnout Vám vyučovací 
materiál a pomůcky. Pomůžeme Vám radou 
a bude-li to v našich silách, také prakticky! 

kOResPONDeNČNÍ kURZY
Poznej a buď – kurz pro děti do 9 let 

Průzkumník 1, 2 – pro děti od 9 let 
Láska, chození, manželství – kurz pro 
dospívající od 12 let o vztazích, lásce a sexu. 
Nabídka pro sbory: Objednejte si ZDARMA 
námi nabízené korespondenční kurzy 
a evangelizační letáčky a rozdejte je dětem 
ve svém sboru nebo v okolí! Budete mít 
jedinečnou příležitost oslovit evangeliem 
i mimosborové děti! Korespondenční kurzy 
i letáčky od nás obdržíte zdarma pouze za 
cenu poštovného!

táBORY
Dětská misie od roku 1994 každoročně 

pořádá letní tábory pro děti a mládež. 
V průběhu let se střídala rekreační střediska, 
děti i vedoucí. Vždy ale klademe důraz na:

– originální, pestrý a kvalitní program 
   – biblická témata lekcí 

– kvality táborových vedoucích 
V letošním roce připravujeme tábor pro děti 
od 7 do 12 let na základně DDM Hluchová 
v Nýdku a tábor pro dorost v centru DM v 

Příboře. Podrobnosti naleznete v kalendáři 
akcí na našem webu. Také vy můžete s námi 
poslat své dítě nebo se zapojit jako jeden 
z vedoucích či pomocníků! 

Projekty pro učitele a sbory:

VZDěLáVACÍ A VÝCVikOVÝ 
iNstitUt

Institut studentům poskytne specializovaný 
a prakticky zaměřený tříměsíční výcvik pro 
službu dětem, ukončený certifikátem. 

Každoročně se Institut koná v evropském 
centru DM ve Švýcarsku (v anglickém a 
německém jazyce).

V letošním roce se navíc koná první část 
tohoto intenzivního kurzu od 6. 7. do 15. 
8. 2014 v rumunském Sibiu (v budově 
tréninkového centra DM). Bude tlumočena 
do českého a slovenského jazyka a je tudíž 
velkou příležitostí pro studenty z České a 
Slovenské republiky.

kURZY eVD - eFektiVNÍ 
VYUČOVáNÍ DětÍ 

- stupeň 1 ukazuje nové možnosti 
a metody, jak děti učit o Bohu tak, aby 
se učily rády a dobře;

- stupeň 2  je zaměřen na pomoc 
věřícím dětem v duchovním růstu; 
- stupeň 3  je určen všem, kteří vyučují 
předškolní děti nebo dorost.

tÉmAtiCkÉ semiNáŘe
- Proč dětem předávat evangelium a jak 

na to – biblické zásady a praktické rady
- Jak vést děti ke Kristu – pastorační péče
- Služba dětem mimo sbor – motivační 

seminář pro sborové pracovníky s dětmi
- Budování biblického pohledu na svět 

v dětech – jak učit děti odolávat škodlivým 
vlivům okolí a položit v nich kvalitní 
a pevný základ?

- Duchovní příprava táborových 
vedoucích – celodenní seminář

- Co říct mladým lidem o lásce, chození 
a manželství – jaké jsou Boží principy pro 
tuto oblast lidského života a jak se s nimi 
vyrovnat v dnešním světě, který se jim 
vysmívá? 

Literatura:
Dětská misie má širokou nabídku 
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téma 

támAR- JUDOVA sNAChA( 1. Část)

pokračování na další straně

pomůcek pro učitele. Nejznámější jsou 
obrázkové knihy a tzv. flanelografy, které 
jsou určeny k vyučování zejména biblických 
lekcí. Součástí těchto materiálů je vždy text 
lekce a často také celá řada doplňkových 
aktivit. Dětská misie nabízí také znázorněné 
písně, verše, táborové programy, studijní 
knihy pro učitele a mnohé další materiály. 
Nejprodávanějším titulem pro děti od 7 do 
12 let je série knih se čtením na každý den. 
Podrobnou nabídku literatury najdete na: 
http://obchod.detskamisie.cz

Co nás aktuálně těší: 
Připravujeme internetovou verzi 

korespondenčních kurzů pro děti. Potřebu 
webových stránek pro děti jsme intenzivně 
vnímali již řadu let, ale až v tomto roce jsme 
nalezli vhodného programátora, který se 
do tohoto velkého úkolu pustil. Věříme, že 
budeme schopni stránky spustit do konce 
tohoto roku. 

Co nás aktuálně trápí:
Příliš se nám nedaří získávat další 

spolupracovníky, kteří by byli ochotni 
misijně sloužit dětem na plný úvazek. 
Hledáme nové misionáře pro přímou práci 
v oblasti (oblastní koordinátory), v oblasti 

literatury a také pomoc v administrativě. 

Plánované novinky:
Zmínili jsme již nové webové stránky pro 

děti. Zde na Slezsku také připravujeme 
kurz EVD 2, měl by se konat na podzim 
tohoto roku. Pracujeme rovněž na několika 
novinkách v oblasti literatury. 

Pozdrav pro čtenáře Nedělních Listů: 
Milí čtenáři, jsme vděčni za váš zájem o 

naši službu a různé formy podpory – za vaše 
povzbuzování, finanční dary a modlitby. Bez 
tohoto zázemí by naše služba nebyla možná. 

V naší zemi vyrůstají další a další generace 
dětí, které toho o Bohu a Pánu Ježíši slyšely jen 
velmi málo. Nemůžeme zůstat lhostejnými a 
chceme využít všechny dostupné příležitosti 
k oslovení těchto dětí evangeliem. Vždy, 
když v modlitbách prosíte za děti ve svých 
rodinách a ve vašem sboru, vzpomeňte si 
také na více než 1 milion dětí v naší zemi, 
které evangelium dosud neslyšely. 

Modlete se také za naše nové 
spolupracovníky, aby misijní dílo mohlo 
růst. Děkujeme vám. 

Zbyšek Šikula 
sboru AC-Křesťanské centrum

(Gen.38, Mat.1,3)
„Juda dal Erovi, svému prvorozenému, 

manželku jménem Támar.“ (Gen.38,6)
Touto větou začínají dějiny jedné kenaanské 

ženy, která pod úžasným Božím vedením 
byla zařazena do rodokmenu Pána Ježíše. 
Podívejme se zblízka do tváře této ženy.

Otec vybral svému synovi ženu. Takový 
byl tehdy zvyk. V dnešní době si to ani 
nedovedeme představit. Ale bylo v tom i 
mnoho dobrého. Otcové byli zkušenější, 
vyrovnanější a mohli tedy vybírat s daleko 
větším přehledem než synové.

Takovou autoritu a právo měl i Juda. Vybral 
Támar. Ženu ne ledajakou, ale statečnou, 
životaschopnou. Výběr ženy se podařil. Ale 

syn se jako manžel neosvědčil vůbec. Támar 
s ním byla nešťastná. Příčina byla v tom, že 
byl zlý v očích Hospodinových a to natolik, 
že ho Hospodin musel předčasně zabít. 
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svědectví

JAk VZNikL ŽiVOt NA Zemi

Judova rodina v tom viděla Boží ruku a Boží 
soud.

Támar se stala vdovou a to vdovou 
bezdětnou. Tato událost ji hluboce zranila. 
Hluboce zranila také jejího tchána – Judu. 
Ten ztratil syna a nechtěl ztratit také Támar. 
Postaral se o to, aby si podle švagrovského 
práva Ónan, jeho mladší syn, vzal Támar 
za manželku a zachoval tak zemřelému 
bratru potomstvo. Ónan sice splnil otcův 
požadavek, ale jen formálně, naoko, ne ve 
skutečnosti. Přičinil se o to, aby bratr neměl 
potomstvo. Támar měla v tomto manželství 
těžší život než v prvním manželství. 

„Ale Ónan věděl, že to potomstvo nebude 
patřit jemu; proto kdykoli vcházel k ženě 
svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby 
svému bratru nezplodil potomka.“(Gen.38,9)

Podváděl nejen svého otce, ale i nesmírně 
potupoval svoji ženu.

Otcova autorita i Támařino manželství 
bylo jen zdánlivé, formální.

Juda vychoval zlé syny a nedokázal 
zabránit zlu v jejich životech. Měl svůj podíl 
viny na Támařině utrpení a na neštěstí 

v rodině. Počínaní Ónana bylo v očích 
svatého Boha smrtelně zlé. Natolik zlé, že 
Hospodin zabil i jeho. Tedy druhý smutný 
pohřeb v Judově rodině. První syn odešel 
bez dětí a taktéž i druhý syn. Támar se stala 
znovu vdovou, znovu těžký úděl. Judovu 
rodinu opět navštívil Bůh a tvrdě k ní 
promluvil. Juda však nepochopil pravou 
příčinu této návštěvy a nerozuměl správně 
Boží řeči. Nepochopil správně nešťastný 
odchod svých dvou synů. Hledal příčinu 
jejich smrti ne v jejich zlobě a hříchu, ale 
ve snaše Támar. A tak Judovi z třech synů 
zůstal už jen jeden, pro Támar příliš mladý. 
Juda,  ve snaze zachránit nejmladšího 
syna, se chtěl Támar zbavit. Synovo mládí 
mu vlastně přišlo vhod, aby Támar poslal 
pryč ze svého domu. Slíbil jí, že, když syn 
doroste, vezme si Támar za ženu. To ale jen 
sliboval, přemýšlel však jinak. Támar byla 
velmi bystrá a jasně si uvědomovala svoje 
těžké postavení. 

Poznala, že Judova rodina i veřejnost 
udělala za jejím životem tečku. Hospodin 
ale za jejím životem tečku neudělal.

RK - NL

Od starověku až do novověku existoval 
názor, že živé organismy mohou vzniknout 
z neživé hmoty. Nejen prostí lidé, ale i mnozí 
vzdělanci byli přesvědčeni, že mouchy 
vznikají z hnijícího masa, žáby a úhoři 
z bláta, vši a blechy ze špíny, a podobně. 
Tuto teorii zformuloval ve 4. století  před Kr. 
řecký filozof Aristotelés, podle kterého živé 
organismy, zejména hmyz, mohou vznikat 
např. ze špíny a odpadků. Tato představa 
byla rozšířena až do začátku 19. století. 
Zastávali ji především lidé, kteří nechtěli 
přijmout svědectví Písma svatého, že život 
je dán Bohem – Stvořitelem. Tato teorie 
samoplození byla nazývána v různých 
dobách různě: generatio spontanea, 
autogonia, aequivoca, abiogeneze a 
podobně. 

Už italští vědci – lékař a biolog Francesco 
Redi (1626-1698) a univerzitní profesor 
Lazzaro Spallanzani (1729 – 1799) – dokázali, 
že samoplození (vznik života z neživé 
hmoty) je u živočichů naprosto vyloučeno. 
Smrtelnou ránu zasadil teorii o samoplození 
teprve francouzský chemik a mikrobiolog, 
univerzitní profesor a člen akademie věd 
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Louis Pasteur (1822 – 1895), když dokázal, 
že ani nejmenší živé organismy (mikrobi), 
nemohou vzniknout z neživé hmoty. Když 
Pasteur dokázal svými pokusy nesmyslnost 
teorie vzniku živých organismů z neživé 
hmoty, prohlásil: „Učení o samoplození se už 
nikdy nevzpamatuje ze smrtelné rány, kterou 
mu zasadil tento jednoduchý pokus. Tam, 
kde je všechno neživé – mrtvé, je naprosto 
nemožné, aby vzniknul z této neživé hmoty 
živý organismus.“ Tyto výsledky vědeckého 
bádání L. Pasteura jsou dnes plně využívány 
v bakteriologii, v průmyslu farmaceutickém 
i potravinářském (např.: pasterizace mléka 
– ničení některých mikroorganismu v mléce 
zahříváním nad 60 °C).

Tam, kde je všechno neživé, nemůže 
vzniknout živý organismus. Život může 
vzniknout jenom ze živého. Neživá hmota 
nemůže sama sebe v žádném případě oživit.

Tato vědecky zjištěná skutečnost velmi 
silně podtrhuje biblickou pravdu, že život 
byl dán všem živým organismům na naší 
zemi věčně živým Bohem. „V Něm byl život  
a život byl světlo lidí.“  Jan 1,4.

Domněnka, že život vznikl na dně oceánů 
ve vhodných podmínkách, při vhodném 
tlaku a teplotě z neživé hmoty, bez zásahu 
živé bytosti, v dnešní době již neobstojí. 
Vždyť přece v laboratořích je možné 

vytvořit takové podmínky, jaké panovaly 
na dně oceánů, je možné dát dohromady 
všechny prvky a látky, ze kterých se živá 
buňka skládá, k tomu je možno přidat 
navíc moudrost a úsilí tisíců vědců; a přece 
živou buňku nelze vytvořit. Jestli tedy 
nedokáže vytvořit život z neživé hmoty ani 
tisícová armáda vědců v nejdokonalejších 
laboratořích, bylo by naivní se domnívat, že 
život vznikl sám z neživé hmoty v hlubinách 
oceánů. Jestli se vědcům podaří vytvořit 
život z neživé hmoty, pak to bude opět dílo 
živé bytosti – člověka, ale ne dílo neživé 
hmoty samé. 

Odkud je tedy život? Je to dílo 
všemohoucího Boha - Stvořitele. „Neboť jako 
Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, 
aby měl život sám v sobě.“ Jan 5,26. Pán Ježíš 
Kristus praví: „Já jsem vzkříšení a život. 
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ 
Jan 11,25. Život na zemi je tedy geniálním 
dílem Božím. Obdivujeme nádherné 
stvořitelské dílo Boží, zvláště pak všechno 
živé. Vždyť každá živá buňka je tak geniálně 
naprogramována, že se jí nevyrovná ani ten 
nejlepší počítač naprogramovaný člověkem. 
Život je vskutku geniální dílo Boží. Buď za 
to Bohu dík a sláva.

Mgr. Stanislav Kaczmarczyk

Spisovatelka Emma Scrivener 
popsala v knize pod názvem 
„Nové jméno“ svou zkušenost 
s anorexií, se kterou se 
setkala během svého dětství 
a dospělosti, a která ohrozila 
její život. Říká: „Ačkoliv se mi 
dostalo profesionální zdravotní 
pomoci, byla to víra a láskyplný 
sbor, co v konečném důsledku 
změnilo můj život.“ Zde je 
výňatek z její knihy (se svolením 
autorky). 

V zoufalství jsem křičela 
k Bohu, před kterým jsem se tak 
moc snažila utéct. „Pane,“ řekla jsem, „už 
nemůžu. Vzdávám se. Už dlouho utíkám 

a jsem unavená. Nezvládám 
sama sebe. Chci existovat 
a vždycky jsem se o to snažila 
- celý svůj život. Nefunguje to. 
Už v tom nemůžu pokračovat. 
Jestli chceš, vezmi si, co zůstalo, 
a nalož s tím podle svého.“ 
A potom jsem čekala. Nevím 
přesně, co jsem očekávala. 
Možná hněv. Blesk z nebe, který 
ukončí to, co jsem začala. Tíhu 
božského ticha nebo možná 
vůbec nic. V každém případě 
– ohňostroj se nekonal. Žádní 
andělé nebo nečekané záblesky 

světla, alespoň jsem žádný neviděla. Stalo 

NOVÉ JmÉNO 
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pokračování z předchozí strany
se však něco jiného. Něco zcela nečekaného. 
Cítila jsem Boží ohromující lásku. Cítila jsem 
Jeho přítomnost. Bylo mi, jako kdyby byl se 
mnou, jako kdyby Mu na mně záleželo.

Kdo je tedy tento Ježíš? Je to Bůh, který 
překonává naše očekávání. Je Stvořitelem 
vesmíru a je krvácejícím a polámaným 
Beránkem. Je ztělesněním síly a slávy, ale 
také křehkosti a bolesti. Ježíš jako Pán, lev 
dobyvatel. A Ježíš jako Beránek, obětovaný 
a zlomený. Je vládcem, jenž nestrpí rivaly 
ani odpor. Je také služebníkem shrbeným 
v tom nejnižším postavení. Je Synem Boha 
a Synem člověka. Ví, jaké to je být slabý 
a zahanbený a osamělý a opovrhovaný. Je 
lvem, který umírá jako Beránek. Ve středu 
křesťanské víry stojí velmi podivný symbol. 
Kříž. Představuje slabost a utrpení a hanbu 
– smrt zločince, ne krále. Je to obraz Boha, 
který přichází zemřít. Není to trochu – no, 
obscénní? Proč zrovna taková smrt? Proč 
ne jiná? Nějaká trochu bezpečnější. Taková 
vylepšená. Nebo ještě lépe – ve skrytu, 
někde pryč z dohledu. A vlastně, proč vůbec 
umírat? Úspěch je přeci o moci a slávě. Kdo 
chce Boha, který umírá s ostudou? Kdo chce 
takového Boha? 

Já. Já Ho chci.
Pro někoho jako jsem já, zlomeného 

a zdrceného hříchem a hanbou, není jen 
dobrou volbou. On je jediným možným 
Zachráncem. Hnaná a svévolná. Myslela 
jsem si, že jsem zapálená, ale před tímto 
velikým lvem jsem já ten, kdo uhýbá 
pohledem. V mém zoufalství, co jsem si 
sama způsobila, jsem se domnívala, že 
jsem pronikla do všech svých hlubin, ale 
zabitý Beránek jde hlouběji, než jsem si 
kdy dokázala představit. Beránek, který ke 
mně přichází v mém zhroucení. Lev, který 
přemáhá všechny mé nepřátele. Bůh, který 
obrací svou tvář ke mně a říká: „Jsi moje. 
Koupil jsem tě a to stačí.“ „To stačí.“ Co to 
znamená? Dost bojů a usilování a schovávání 
a utíkání. Dost hladovění. Už ani otázka. 
Žádné požadavky. Nezměnitelný fakt. 
Myslela jsem si, že síla znamená odmítat 
sloužit. Ale tento Ježíš mi ukázal opak, ne 
jako tyran nebo nebeský zadavatel úkolů, 

ale jako dar. Přišel, aby sám sebe obětoval. 
A všechno se touto pravdou změnilo. Na 
kříži byla odňata moje špatnost i dobrota – 
jeho obětí byly prohlášeny za nepodstatné. 
Nechtěl omluvy, předsevzetí nebo ujištění, 
že se zlepším. Chtěl mě. Místo, aby mě 
přiměl k výkonu, tak mě vyvedl čistou 
z mého bojiště. Na oplátku mi položil 
jedinou otázku: Přijmeš Mě? Byla jsem 
dívka, která vždy říkala ne. Ne lidem, ne 
vztahům, ne manželství a zdraví, rodině 
a jídlu. Ne riskování a toužení a zranitelnosti 
a potřebám. Ne evangeliu, které jsem si 
nemohla zasloužit. Ne Bohu, který byl větší 
než já - který stál o mé srdce, ne o moje dobré 
úmysly. Na konci jsem ztratila vše, co jsem 
se pokoušela udržet. Dostala jsem přesně to, 
o co jsem žádala – víru bez vztahu a zákon 
bez lásky. To však ve mně způsobilo ještě 
větší hlad než kdy předtím.

V listu Římanům ve 2. kapitole je verš, 
kterému jsem nikdy nerozuměla. Říká 
toto: „... dobrotivost Boží tě chce přivést 
k pokání“.

Má verze pokání neměla prostor 
pro dobrotivost. Byla o strachu, pýše 
a vlastní vůli. Moje verze říkala: „Dej se 
dohromady. Snaž se víc, dělej víc, dělej to 
lépe. Naprav své chyby, nebo budeš čelit 
následkům.“ Opravdové pokání však 
vypadá úplně jinak. Je to výsledek Boží 
dobrotivosti, jež je nezasloužená a vylévaná 
bez omezení. Jak jsem stála před Pánem, 
očekávala jsem ránu pěstí… Dal mi polibek. 
To, co mě nakonec uzemnilo, byla milost. 
Ta mě dostala na kolena. Boží dobrotivost 
nás vede k pokání. Nerozuměla jsem jí. 
Nedokázala jsem si ji vysvětlit. Nemohla 
jsem ji řídit, ale také jsem jí nedokázala 
odolat. Jako déšť v poušti zaplavila utajená 
bolestivá místa, roztřásla mě a změnila. 
Srdce se mi rozbušilo z Jeho hlasu. „Miluji 
tě takovou, jaká jsi,“ řekl. „Ale nenechám tě 
tak. Dávám ti nový začátek. Dávám ti nové 
jméno.“ Hanebná, nepoužitelná, divná, 
tlustá. Tak jsem se jmenovala dřív. Moje 
nové jméno je úplně jiné…. Milovaná.

Emma Scrivener z knihy Nové jméno
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„Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou 
ženatý, střídmý, rozvážný, řádný...“ 1. Tim. 3,2

Pátou charakteristikou zralého Božího 
muže je „řádný“. Jak už samotný název 
napovídá, tato vlastnost souvisí s řádem. 
Řádný člověk je takový, který má ve svých 
věcech řád, je seriózní, slušný, má smysl pro  
spravedlnost, žije spořádaným životem.

Původní řecké slovo „kosmion“ se v 
1. Tim. 3,2 překládá výrazy jako „být 
dobrého chování“, „dobře se chovající či 
„řádný“ (spořádaný). Je zajímavé, že apoštol 
Pavel tohoto slova také používá např. při 
popisu  způsobu, jak se má žena oblékat v 
1. Tim. 2,9 (ČEP: „...ať se oblékají slušně“).

V dnešní době nejčastěji používáme 
slovní spojení „řádný občan, řádný student 
nebo řádný hospodář“. Určitě přijdete na 
mnoha další. Na uvedených příkladech 
bych ale chtěl ukázat, že být „řádným“ 
Božím mužem je důležitý předpoklad pro 
zvěstování evangelia:

Křesťan = řádný občan 
Bude mít nějaký efekt svědectví od někoho, 

kdo neustále nadává na poměry v zemi, 
zneužívá sociální systém a při jízdě autem 
nerespektuje dopravní značky?

Křesťan = řádný student

Jak může evangeliem oslovit své vrstevníky 
student, který nechodí na přednášky, při 
zkouškách opisuje a podvádí a stále nic 
neví?

Křesťan = řádný hospodář
Jak bychom my, členové sboru Na Rozvoji 

mohli oslovovat své sousedy v okolí s 
poselstvím o Boží lásce, kdyby nám kostel 
padal na hlavu a jeho okolí připomínalo 
černobylskou krajinu dvacet let po jaderné 
havárii?

Nemusí být naší prioritou chodit na 
každou přednášku ve škole, milovat 
každého politika anebo mít kolem kostela 
perfektní golfový trávník. Ale vyplatí se 
být ve spoustě věcí „řádným“ člověkem 
a ukázat, že S Pánem Bohem počítáme i v 
běžném životě. Křesťan je přece více než 
„řádný“ člověk.

Přeji všem Božím mužům řádný postoj k 
životním hodnotám. 

A abych nezapomněl, opakem řádného 
člověka je „neřád“! Ale takové kolem sebe 
naštěstí nemáme. :-)

Otmar H.

zralý Boží muž

5. DÍL - ŘáDNÝ
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Jan michejda 1. Rodiče2. I stalo se, když domluvil, že odhodil 

tu čelist z ruky a nazval ono místo 

Rámat-lechí. (Soudců 15,17)

3. Noe, měl loď4. Ještě jsem se nerozhodl, ale spíše ano.

5. Zpěv písní

představujeme vám letošní konfirmandy

I letos jsme pro vás připravili anketu s konfirmandy. V neděli 1. 6. proběhla konfirmační zkouška 
a příští neděli – 8. 6. bude v našem kostele slavnostní konfirmace. Konfirmandů jsme se zeptali a 
těchto pět otázek a jejich odpovědi si můžete přečíst níže.

1. Kdo tě přihlásil do konfirmačního vyučování?
2. Jaký je tvůj nejoblíbenější biblický verš?
3. Kterou postavu z Bible máš rád/a a proč?
4. Plánuješ po konfirmaci zůstat ve sboru a připojit se k dorostu?
5. Co tě nejvíc na konfirmačním vyučování bavilo?

Natálie Šmerdová

1. Do kostela chodím od malička, takže to bylo 

vlastně jisté.

2. Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: „Blaze vám, 

chudí, neboť vaše je království Boží“. (Lukáš 6,20)

3. Noe, protože zachránil svou rodinu a většinu 

zvířátek.

4. Ano, jasný.

5. Být s kamarády, dozvídat se nové věci a občas si 

zahrát nějakou hru.

Beata Fukalová
1. Maminka
2. Kdybych mluvil jazyky 
lidskými i andělskými, ale lásku 
bych neměl, jsem jenom dunící 
kov a zvučící zvon. (1.Kor. 13,1)
3. Ježíše, že za nás umřel.
4. Ano
5. Hry

matěj kovář1. Máma
2. Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, 

který zachová věrnost. (Izajáš 26,2)
3. Adama, protože to byl první muž.
4. Ještě nevím.5. Hry

sára schulhauserová
1. Rodiče
2. Láska je trpělivá, laskavá, 
nezávidí, láska se nevychloubá a 
není domýšlivá. (1. Kor. 13,4)
3. Ester, byla dobrá holka!
4. Ano
5. Hry

Jolana turoňová1. Máma, táta2. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, 
víru zachoval. (2. Tim. 4,7)3. Noe, protože zachránil svou rodinu. Ježíš, 

protože za nás umřel.4. Jasně
5. Hry, kolektivní zapojení

Ondra sabela

1. Rodiče

2. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru 

pevného ducha. (Žalm 51,12)

3. Daniele, protože důvěřoval Bohu v jakékoli situaci.

4. Mnjó
5. Verš Soudců 15,17 „když domluvil, odhodil čelist“.
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sára suszková1. Asi rodiče2. Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, 

kdo jsou v tvém domě.
3. Očividně to bude Šalamoun pro jeho moudrost.

4. Určitě jo. Chtěla bych se tu i vdávat.

5. Asi spousta lidí, které jsem zde potkala.

kuba kaczmarczyk

1. Rodiče a chtěl jsem taky.

2. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě 

děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. (Filipským 4,6)

3. Eliáše pro jeho víru. Líbí se mi ten příběh i protože obětování 

a dokázání Boží přítomnosti sloupem ohně je efektní.

4. Pokud budu mít čas a možnost, tak se připojím. Nevím, co 

bude dál a příští rok.

5. Hry, témata, čtení si z Věřím a slibuji.

Ondra Sabela, Jan Michejda, Sára 
Schulhauserová, Matěj Kovář, Kuba 
Kaczmarczyk

Jolana Turoňová, Beata Fukalová, 
Natálie Šmerdová, Sára Suszková
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pro chytré hlavičky

JAk BYste U PŘeZkOUŠeNÍ PŘeD kONFiRmACÍ 
DOPADLi VY?

(Správnost odpovědí konzultujte 
s konfirmandy nebo se obraťte na zkoušejícího 
bratra faráře :-).

1. Kdo je křesťan?
2. Jak se víra v Krista projevuje v našem životě?
3. Co je konfirmace?
4. Jak nás dnes může Pán Bůh skrze Bibli 
oslovit?
5. Které knihy patří k historickým knihám Starého zákona?
6. Které knihy patří k naučným knihám Starého zákona?
7. Které knihy patří k prorockým knihám Starého zákona?
8. O čem vyprávějí historické knihy Nového zákona?
9. Co obsahují naučné knihy Nového zákona?
10. Která kniha je prorockou knihou Nového zákona?
11. Jaký je vztah mezi zákonem a evangeliem a jaký je mezi nimi rozdíl?
12. Co vyznáváme v prvním (až třetím) článku apoštolského vyznání a co tento článek říká 
mně osobně?
13. Co je to modlitba a co se při ní děje?
14. Co je církev, jak vzniká a čím je jedinečná?
15. Co víte o naší církvi a o našem sboru?
16. Co je základem evangelické bohoslužby?
17. Co to jsou svátosti a kolik svátostí máme v evangelické církvi?
18. Kterými slovy ustanovil Pán Ježíš křest a jaké zaslíbení s ním spojil?
19. Kdy ustanovil Pán Ježíš svou svatou Večeři a jaké zaslíbení nám při ní dává?
20. Co je to Desatero?
21. Jak zní 1. až 10. přikázání a co je jeho cílem?
22. Jaký úkol má člověk ve světě?
23. Co je to hřích?
24. Jaké má hřích následky?
25. Kde nacházíme jistotu Božího odpuštění?
26. K čemu nám dává Boží odpuštění sílu?
27. O jakých druzích smrti hovoří Písmo?
28. Jaké smrti se máme bát a proč se věřící křesťan nemusí bát tělesné smrti?
29. Na základě čeho věří křesťan ve své vzkříšení?
30. Kdy bude poslední soud a podle čeho nás bude Ježíš při posledním soudu soudit?
A další….
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Dnes bych vás chtěla seznámit s některými 
známými a méně známými částmi obce 
Hradiště. Maminka prožila svůj život 
v Hradišti, kde se říká Babí hora. Je to nejvyšší 
kopec v našem okolí, 423 metrů nadmořské 
výšky. V poslední době si dělá právo na 
nejvyšší bod část Koňakova, zvaná Šachty. 
Nevím, jak se dohodli. Když se postavím 
před maminčinu chalupu, některé části obce 
vidím, protože jsme na kopci. Za námi je 
Kaménka, čili kamenitá půda, písek. Poblíž 
byly zlomy, kde se lámal pískovec a tatínek 
ho rozbíjel na písek do malty. Vozil ho 1 
km na kolečkách, kde s maminkou stavěli 
dům. Další – Zaleží, za lesem Na Borkách, 
u Stonávky, čtyři hranice. Pod Groblom, 
U Švarné Hanky, Zavadovice, Volovec – 
tam maminka chodila do první třídy asi 6 
km pěšky a většinou boso až do podzimu. 
Další část vsi, Na Vysypách, kde se kopalo 
úplně pod povrchem černé uhlí. Každý si 
mohl nakopat, kolik chtěl. Havíři měli tak 
velký příděl uhlí, že můj tatínek uhlí dával 
dědečkovi a babičce, někdy prodával i cizím 
lidem. Velký deputát nestačili ani protopit. 
Dostáváme se k poslední části vesnice, 
jsou to Vinohrady. Když se postavíme pod 
okny maminčiny chalupy, seběhneme do 
hlubokého údolí a pak vystoupíme na velký 
kopec. Před námi je krásná zelená louka, čili 
Vinohrady. Jsme u Vávrova Horního Dvora 
a je tu ještě Dolní Dvůr, oba dvory koupili 
bratři Vávrové od nějakého grófa. Nevím, 
jestli to nebyl náhodou Larisch. Nyní by 
nás mohlo napadnout zkoumat, jak vlastně 
vzniklo jméno Hradiště. Našly se tu zbytky 
staroslovanského hradu, což potvrdily 
vykopávky zbytků starého hradebního 
opevnění. Hrad sloužil jako hláska k ochraně 
Jantarové stezky, která v Podbeskydí vedla. 
Mohly to být Vinohrady, to si maminka 
pamatuje, že se tu pěstovalo víno. Na staré 
chalupě měli u stěny domu víno, které 
dozrávalo, nikdy nezmrzlo a nám všem 
velice chutnalo. V poslední době se staly 

naše vinohrady atraktivním místem zde, na 
vrcholu Vávrova dvora, jehož majitelem je 
nyní Očaří. Nepravidelně rozmístili kamenné 
sochy a zde je vystavují nejslavnější sochaři 
mnoha evropských států, kteří se umístili na 
předních místech v sochařském umění. Tyto 
rozmístili v těsné blízkosti horního dvora, 
čili vinohradů. Zde se snoubí krásná zeleň 
s kamennými sochami, manželské páry si 
vybraly toto místo pro svůj svatební obřad. 
Samozřejmě po domluvě se starostou obce, 
svědky, matrikářkou a ostatními, kteří 
přijali pozvání na svatbu, která je vlastně 
šaškárnou a velkou potupou pro Krista 
Ježíše, který určil k svatebnímu obřadu jiné 
prostory, chrám Boží, jiné písně, farářovo 
požehnání a jeho zaslíbení. Dnešní mladí 
lidé budou uzavírat sňatky s neznalosti 
Božích přikázání, modlit se třeba k živému 
Bohu jako k Alahovi, Mohamedovi i 
Satanovi. Budou si vynucovat uzavření 
sňatku různými šamany, nevím, jestli si 
nezvolí prales, jiná zákoutí, za kostelem před 
kostelem, na schodech a podobně. Je všemu 
třeba dát ten správný směr a řídít se podle 
Božích zákonů v Bibli. Před farářem slibují 
Bohu vzájemnou lásku. Tento slib by jim měl 
vydržet, pokud je smrt nerozdělí, na celý 
život! Neměli bychom tomu nechat úplně 
volný průběh, ale zajímat se o tyto věci na 
schůzkách mládeže. Ukázat na nesprávný 
život mladých. Kostely v naší zemi jsou 
většinou prázdné, chátrají, prodávají se a 
znesvěcují. Je třeba svůj sbor, ale i jiné slabší 
podporovat, jak říká písmo, „ochotného 
dárce miluje Bůh“. Nechceme rozvody, 
děti bez rodičů, ale milující se rodinu. Jak je 
napsáno v Efeským 5,25 - „Muži milujte své 
ženy, jako si Kristus zamiloval svou církev 
a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a 
očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám 
připravil církev slavnou bez poskvrny, aby 
byla svatá a bezúhonná“. 

HOŠ-U

maminka vypravuje

ViNOhRADY
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po stopách Lukášova evangelia

UZDRAVeNÍ Deseti mALOmOCNÝCh (Lk 17, 11 - 19)

A stalo se, když byl na cestě do Jeruzaléma, 
že procházel Samařskem a Galileou. Když 
vcházel do jedné vesnice, setkalo se s ním deset 
malomocných mužů, kteří zůstali stát opodál 
a hlasitě zvolali: „Ježíši, Mistře, smiluj se 
nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a 
ukažte se kněžím.“ A stalo se, když odcházeli, 
že byli očištěni. Jeden z nich, když uviděl, že je 
uzdraven, se vrátil a velikým hlasem oslavoval 
Boha; padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. 
A byl to Samařan. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich 
očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se 
nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě 
tohoto cizince?“ A řekl mu: „Vstaň a jdi, tvá víra 
tě zachránila.“ 

Malomocný člověk měl 
povinnost vyhýbat se 
zdravým lidem a pokud 
někoho potkal, měl jej 
varovat před nebezpečím 
nákazy – proto malomocní 
zůstávají stát opodál a 
volají hlasitě na Ježíše: 
„Mistře, smiluj se nad 
námi.“ Malomocný byl jako nečistý zcela 
vyloučen ze společenství zdravých lidí, a 
tak byl vytržen i z rodinných i společných 
bohoslužebných shromáždění. Takovou 
nečistotou byly narušeny základní lidské 
vztahy. Ježíš na jejich volání odpovídá: 
„Ukažte se kněžím.“ Kněz uzdraveného 
prohlédl a potvrdil jeho uzdravení. Teprve 
potom se směl uzdravený vrátit mezi 
ostatní. Příkaz Ježíšův byl také zkouškou 
víry nemocných, zda se spolehnou na 
pouhé Ježíšovo slovo. O uzdravení se totiž 
v příběhu nepíše. 

Pro uzdravení a spásu má řečtina jedno 
slovo. Ukazuje se však, že tělesné uzdravení 
a Ježíšova uzdravující moc nejsou se spásou 
totožné. Oněch devět bylo sice uzdraveno, 
ale plně byl uzdraven pouze ten, který přišel 
Ježíšovi poděkovat. Naplňují se tak slova 
Žalmu 50, 23: Mne oslaví ten, kdo přinese 
oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu 

dám zakusit Boží spásu. 
Příběh připomíná dvě pozoruhodné 

skutečnosti: ustavičnou Boží lásku přes 
lidskou nevděčnost a ustavičnou lidskou 
nevděčnost přes Boží lásku. Lukáš 
zdůrazňuje, že vděčnost je povinností 
Izraelců. Uzdravení židé vděční nebyli, 
Samařan ano - stává se tedy pravým židem.

Zbývajících devět nelze vylíčit jako 
bezvěrce. I oni šli ke knězi, i když na sobě 
hned nerozpoznali uzdravení. Důvěřovali 
v uzdravující moc Ježíše. Jejich selhání bylo 
však v tom, že tím vše pro ně skončilo. Ježíš 
pro ně nebyl víc než schopný a úspěšný 

léčitel. Nerozpoznali v něm 
Boží synovství.

A nyní myšlenka na závěr. 
Je až zarážející, jak my lidé 
jsme stejní a čitelní – před 
dvěma tisíci lety i teď.

1. V krizi nám nevadí, s 
kým sdílíme své neštěstí 
– Izraelci a Samařan spolu 
jako malomocní žili a 

vůbec jim nevadilo, že běžně jsou Samařané 
opovrhovaným národem

2. Devět Izraelců jistě nevěřilo, že Ježíš 
je Boží syn, asi se o něm někde doslechli, 
že uzdravuje lidi a dělá mocné zázraky 
a tak chtěli zkusit štěstí i oni. Věděli, že 
uzdravení jde od Boha? Nebo jim to bylo 
jedno? Hlavně, že se budou moci vrátit ke 
svým rodinám. I my se často v nesnázích 
uchylujeme k nestandardním řešením: 
léčitelství, horoskopy, autority východních 
náboženství, věštění,... , jen abychom se 
dostali z našich trablů.

3. Samařan ani v tomto příběhu nezklamal. 
Přišel s díky za Ježíšem. Uvědomil si, že to 
není samo sebou. Přišel vzdát díky Bohu.

4. Boží láska, uzdravení, odpuštění i 
znovuzrození není věcí pouze vyvoleného 
národa, ale všech lidí.

DH - NL
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ze staršovstva

19. JeDNáNÍ stARŠOVstVA
V souvislosti s dotací města Český Těšín ve 

výši 150 tis. Kč na opravu střechy kostela má 
hospodářská komise již k dispozici faktury 
na práce v hodnotě 70 tis. Br. Petr Chroboček 
navrhuje, že by sbor ke zbývajícím 80 
tis. doložil vlastní zdroje cca 50 – 100 tis. 
a  provedla se oprava střechy ve větším 
měřítku, nikoliv jen výměna špatných 
šablon, navrhl opravu střechy kolem věže. 
Další návrhy jsou opravit střechu nad 
sálkem.

Staršovstvem byly projednány inventurní 
seznamy v rozsahu, jak je předložila 
inventární komise. Předseda komise 
br. Kamil Szczurek se účastnil tohoto 
projednávaného bodu. Objasnil starším 
některé vyřazované položky. Upozornil, 
že je skutečně zapotřebí vyřazený majetek 
fyzicky odvézt do sběrného dvora, aby 
se při příští inventuře neopakovalo to, že 
bude někde nalezen. Toto bude provedeno 
při sborových brigádách. Informaci o 
brigádě předá inventární komisi br. Petr 
Chroboček. S ohledem na skutečnost, že 
automobil Škoda Felicia stále figuruje v 
majetku sboru, inventární komise jej navrhla 
k vyřazení. Automobil byl odprodán s. 
Vlastě Maroszové, ale majitel vozidla 
nebyl přepsán na dopravním inspektorátu. 
Vyřešení smlouvy je zadáno úkolem č. 
37. S ohledem na tuto skutečnost není 
možné zatím automobil z majetku vyřadit. 

Staršovstvo schvaluje vyřazení majetku 
sboru dle seznamu předloženého inventární 
komisí, kromě osobního vozidla Škoda 
Felicia KIP 11-49.

Br. Kuboň upozornil, že stále neprobíhají 
zálohové platby za plyn a el. energii za 
pronajaté prostory Wycliffa CZ a MS ČEA. 
Br. Daniel Kaczmarczyk již urgoval, aby 
sbor zaslal zálohové faktury, toto se přes 
upomínání sborové účetní zatím nestalo. 

Br. f. Marcin Pilch ukončí smlouvu s O2, aby 
bylo možné provést změnu poskytovatele 
internetu a telefonu.

V kostele proběhla kontrola PO a 
hasičských přístrojů. Je nutné zakoupit další 
hasičský přístroj – práškový, který bude 
umístěný v zákristii, označit informačními 
nálepkami elektrické rozvaděče u topení a 
ovládání světel, označit, kterými přístroji je 
možné je hasit a zřídit požární knihu. Návrh 
jmenovat požárního preventistu.

V souvislosti s postupným přechodem 
na samofinancovatelnost sborů se 
ústředí církve zamýšlí rovněž nad pozicí 
pastoračních pracovníků, zda se jejich plat 
bude platit centrálně nebo půjde z rozpočtů 
sborů. Staršovstvo jednoznačně s pozicí 
pastoračního pracovníka souhlasí v případě, 
že toto místo nebude platit sbor. Jednání 
synodu proběhne koncem května, i tam 
budou podány další informace.

kŘtY V kVětNU

V našem kostele byli pokřtěni: 
 Patrik Pawlas
 Maxmilián Bolek
 Sofie Cieslarová
 Albert Chroboček
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konfirmace - 8. 6.

Bohoslužby u příležitosti sv. tří bratří 
- 15. 6., bohoslužby se budou konat na 
náměstí. V našem kostele bohoslužby 
nebudou.

Netradiční bohoslužby - dne 9. 6. 
- v pondělí vás zveme na netradiční 
bohoslužby u příležitosti seslání Ducha, za 
pěkného počasí se budou konat venku. Po 
bohoslužbách proběhne smažení vaječiny.

Vánoční koncert keep smiling - v neděli 
8.6. od 16.00 v Husově domě v Orlové 1, 
Fr. Palackého 787. Proč vánoční koncert v 
červnu? Přijďte a dozvíte se:-)

28.6. od 15 hodin se u přístavby koná 
rodinné opékání (za příznivého počasí). 
Buřty a chléb s sebou, ostatní zajištěno. 

stále jsou volná místa na našich táborech 
pro děti:

- tábor do Tyry, pro děti ve věku 10 - 13 let, 
v termínu 19. - 26. 7. Volných ještě 12 míst.

- příměstský tábor, pro předškolní děti, v 
termínu 28. - 1. 8. 

Přihlášky jsou k vyzvednutí ve sborové 
kanceláři. Přihlášky odevzdávejte do konce 
června. Další info na ingridsch@seznam.cz 
nebo tel. 739 447 825.

co nás čeká

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

OsLAVeNCi V ČeRVNU kVětNOVÉ POhŘBY
Anna Kochová 
Pavel Krzyžanek
Evžen Sojka
Rudolf Ovčaří
Hilda Bobková
Vladislav Zotyka

Anna Moldrzyková
Daša Golicová

Církevní mateřská školka Loďka přijímá darované hračky pro děti. Do sborové kanceláře 
můžete nosit zachovalé stavebnice, kostky, lego, kompletní puzzle, společenské hry, 
knížky pro děti, funkční hračky pro kluky i holčičky, dětské kostýmy nebo také koloběžky 
a odrážedla. Prosíme, nenoste plyšáky. Darovat můžete i výtvarný materiál a kreativní 
pomůcky. Srdečně děkujeme.

Kontaktní osoba Lenka Chrobočková 734 765 759, Jana Humplíková 777 820 540.

církevní mateřská školka
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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. 

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.cz 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,...

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. 

Prodám byt 1+1 na ul. Hornická, cena 
dohodou. Informace na tel. 776 091 950.

Pronajmu byt 1+1, blízko centra, velmi 
prostorný. Více informací na tel. 724 534 222.

sháníme do kostela klavír (pianino nebo 
křídlo). Pokud vlastníte nebo znáte někoho 
kdo vlastní a levně prodá nebo daruje klavír, 
kontaktujte nás na tel. 724 534 222.

www ODkAZY
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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: 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).
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tisk: Magdaléna Niemczyková 
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www.Nedělní listy.cz  1. června 2014 16


