
SLOVO EDITORAROYAL RANGERS 

pokračování na další straně

Vážení čtenáři, 
nastaly nám prázdniny, oblíbený čas dětí 

a studentů. Doufám, že ale i Vy, dospělí, si 
je pořádně užijete a strávíte také nějaký čas 
odpočinkem a relaxací. Snad Vám k tomu 
poslouží i nové číslo Nedělních listů, které 
netradičně vychází už před prázdninami. 

Pokud se chystáte využít (doufejme) 
pěkného počasí k výletům a turistice, 
doporučujeme nechat se inspirovat 
článkem bratra faráře Kaczmarczyka, který 
představuje tzv. lesní kostely v Beskydech, 
místa, kde se scházeli naši předkové, aby 
vyznávali svou víru. Vydejte se po jejich 
stopách.

Nezapomeňte také, že se v létě koná 
mnoho evangelizačních akcí, kde se můžete 
sejít se svými bratry a sestrami. Doufám, 
že se na nich všichni společně uvidíme. 
Program té nejoblíbenější - setkání ve 
Smilovicích - Vám přinášíme na zadních 
stranách. 

Milí přátelé, krásné léto Vám za celou 
redakci přeje

   Jana Foberová 

Royal Rangers
Oldřichovice 328 
739 61 Třinec 
IČ:  64122433                              
Telefon: 605 172 671 
E-mail: narodni.rada@royalrangers.cz
www.royalrangers.cz  
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. 
účtu: 3081950/0300
Počet zaměstnanců 0, počet dobrovolníků 
220. 

1. přední hlídka v Českém Těšíně:
Em@il: 1ph@royalrangers.cz           
http://1ph.royalrangers.cz
Adresa: 1.PH Royal Rangers v ČR, Český 
Těšín, Slovenská 3
Schůzky každé pondělí: 16 hod. budova 
Křesťanského centra ve Svibici

ROYAL RANGERS je křesťanská, me- 
zinárodní organizace pro děti a mládež 
školního věku. Chceme pozitivně ov-
livnit výchovu mladé generace na základě 
křesťanských principů morálky a etiky. 
Hlavním cílem je získat děti pro Krista, 
pomoci jim udržet se na cestě s Kristem 
a pomoci jim vyrůst ve službě pro Krista. 
Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu 

okruhu dětí pomoc při 
výchově a rozvoji 

ve všech čtyřech 
oblastech života: 
fyzické, ducho-
vní, duševní a 
sociální.

Přehled aktivit  ROYAL RANGERS
Národní rada : Národní rada RR v ČR 
pracuje jako ústředí občanského sdružení, 
připravuje literaturu, školení vedoucích        
a koordinuje celorepublikové akce pro děti.
Hlavní okruh naší činnosti je klubová činnost 
formou pravidelných schůzek, organizování 
výletů, víkendovek, letních a zimních 
táborů, kulturních akcí, jako jsou koncerty, 
divadla nebo loutková představení, spor-
tovních akcí a zájmových kroužků.
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pokračování z předchozí strany

 Členové Royal Rangers jsou rozděleni         
do čtyř věkových skupin: Ranger Kids 
(6-8 let), Discovery Rangers (9-12 let), Ad-
venture Rangers (13-15 let) a Expedition 
Rangers (16-18 let). V těchto věkových 
skupinách jsou mladí lidé motivováni k ak-
tivnímu životu a aktivnímu sebevzdělávání 
– a to individuálně podle svých schopností                 
a nadání. Postupným získáváním odbornos-
tí na základě testů a plněním daných úkolů 
podle pracovních knih vedeme děti k ob-
jevování nových poznatků, které obohacují 
jejich život a rozšiřují okruh vědomostí          
a dovedností.
 Hlavní témata zahrnuta ve vzdělávacím 
programu všech věkových skupin:
• život v přírodě – základy táboření, 
poznávání přírody a její ochrana, samostat-
nost a soběstačnost i v obtížných situacích, 
práce s nářadím, s lanem a zacházení                 
s ohněm,
• zdraví / první pomoc / bezpečnost – zákla-
dy bezpečnosti při práci, sportu a v přírodě; 
poskytování první pomoci; sebeovládání, 
základy zdravého života bez závislostí, kde 
důraz klademe na zdravý život bez alkohol-
ismu a narkomanie,
• sociální oblast – základy společenského 
života; úcta k člověku, autoritám, pomoc 
slabším, starším a strádajícím; odpovědnost, 
přátelství, úcta ke všemu živému,
• základní principy křesťanství – cesta k 
životu pod autoritou Bible jsou realizovány 
skrze zlaté pravidlo Royal Rangers, které 
zní: “Ve všem dělám druhým to, co chci, aby 
oni dělali mně“.
  Připravený program je otevřen bez výjimky 
všem, kteří se chtějí zapojit. Nepoužíváme 
žádné nátlakové ani výběrové metody. Spo-
lu s členy RR se do všech akcí snažíme zapo-
jovat také neorganizovanou mládež, která se 
může v kterémkoli čase aktivně zapojit do 
běžícího programu nebo připravovaných 
akcí. Využívají toho zejména kamarádi a 
spolužáci našich členů. Neorganizovaná 
mládež se zapojuje do námi organizovaných 
akcí jako jsou zejména: Bambiriády, spor-
tovní dny, celodenní výlety, víkendovky, 

tábory, apod. 

Co nás aktuálně těší: 
V roce 2013 jsme v Royal Rangers v ČR 
vedli v modlitbě spasení 122 dětí. Celkem 
pracujeme v celé ČR s členskou základnou 
1250 dětí. Vidíme to jako příležitost přinášet 
světlo evangelia mezi dětmi a mládeží. 
Všechny naše výše uvedené aktivity jsou 
připravované s cílem evangelizace. Naše 
akce jsou mezi dětmi velice oblíbené a to nás 
těší i zavazuje.

Co nás aktuálně trápí:
Mrzí nás nezájem ze strany mnohých sborů 
vůbec něco pro mladou generaci dělat. Je 
pravda, že to stojí čas a peníze a všude je zou-
fale málo lidí, ochotných ke službě. Ale když 
budeme jen naříkat nad tím, v jakém stavu je 
dnešní společnost, nic se nezmění. Máme být 
světlem a solí v tomto světě a Royal Rangers 
je dobrým nástrojem, jak to naplňovat. Skrze 
naše aktivity totiž máme mnoho příležitostí 
sdílet naší víru mezi lidmi, kteří žijí daleko 
od Boha. Mnohé děti na našich táborech 
slyší poprvé v životě o spasení skrze Krista. 
Často jsou tím ovlivněni i jejich rodiče. Pro-
zatím pracujeme v padesáti městech a je 
ještě mnoho míst, kde se křesťané jen scho-
vávají ve svých komunitách. Royal Rangers 
je příležitost, jak vyrazit s Božím Slovem do 
našich měst a vesnic.

Plánované novinky:
Pro letošní rok připravujeme více než padesát 
letních táborů pro 1500 dětí. Připravujeme 
také několik školení pro služebníky, kteří 
chtějí pracovat s dětmi. Všechny informace 
najdete na www.royalrangers.cz 

Pozdrav pro čtenáře Nedělních Listů: 
Srdečně zdravíme všechny čtenáře a 
přejeme Boží vedení v naplnění příkazu být 
solí a světlem. Pokud by vás naše služba jen 
trošičku zajímala, neváhejte nás kontakto-
vat.

Petr Walach, MSCH - NL
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téma 

TÁMAR - JUDOVA SNACHA, 2. ČÁST 
(Gen.38; Mat.1,3)
  Když se v Judově domě přestalo mluvit       
o Támar, promluvil v něm znovu svatý Bůh. 
Judovi zemřela žena. Tato událost zažehla   
v Támařině duši jiskřičku naděje.
  Podle tehdejších zvyků a zákonů se mohla 
stát právě ona Judovou ženou.
  Juda byl sice vdovcem, ale na Támar nepo-
myslel. Bál se jí. Ale Boží cesty jsou zvláštní 
a předivné.
 Juda držel smutek po své ženě. Když čas 
smutku pominul, vrátil se ke své práci            
a povinnostem. Vydal se za střihači svých 
ovcí. Stříhání ovcí doprovázala radostná 
nálada a končilo se hostinou. Júda-vdovec, 
opuštěný,zatoužil po lidech a po veselosti.
 O jeho rozhodnutí se dověděla i Támar. 
Ta měla  připravený plán, čekala jen na 
jeho uskutečnění. Byl to plán naplněný 
hlubokou tmou. A Juda v síti tohoto plánu 
je předobrazem, zrcadlem, ve kterém se 
můžeme vidět v situacích, kdy nás nechrání 
Boží moc a Boží milost. Pro Judu nadešel 
kritický okamžik.
  I Támar odložila vdovské šaty. Převlékla se 
do svátečních šatů a zahalila si tvář. To byl 
znak, že žena je volná a nabízí se. Mnozí by 
ji určitě nejraději poplivali, odsoudili ji jako 
poběhlici a smilnici.
 Pravdou je, že využila moc, kterou mají 
svádějící ženy, že úmyslně využila mužovu 
smyslnost a přivedla ho do těžkého 
pokušení. Nebyla však poběhlicí ani smil-
nicí. K tomuto kroku ji nedohnala neřest 
ani tělesné žádosti. Neusilovala o tělesný 
požitek, ale o splnění poslání ženy. Támar 
chtěla darovat život, chtěla být matkou. Její 
právo být matkou bylo zneuctěno, stala se 
jí křivda. Zneuctili ji nejdříve manželé a na-
konec i tchán Juda. Támar se však nevzdáva-
la, udělala vše pro to, aby z tohoto rodu měla 
dítě. Všechno podrobně promyslela, na nic 
nezapomněla. Využila Judovu náruživost    
a slabost. Juda nepoznal svou snachu Tá-
mar, považoval ji za nevěstku. Slíbil ji kůzle 

ze svého stáda a chtěl k ní vejít. Támar si ale 
chytře vyžádala zálohu. Tou bylo Judovo 
pečetidlo se šňůrkou a jeho hůl. Juda dal Tá-
mar zálohu a vešel k ní.
 Potom Juda odešel střihači svého stáda a 
Támar se vrátila domů, převlékla se znovu 
do vdovských šatů, jako by se nic nesta-
lo. Jenže takové činy se nedají utajit. Mají 
svá pokračování, která jsou často velmi 
nepříjemná. Tak tomu bylo i u Támar. Asi za 
tři měsíce se ukázalo, že je Támar těhotná. 
Svět, ve kterém žil Juda, byl sice bez Božích 
zákonů, určité mravní principy tu však přece 
jen platily. Když se Juda dověděl o Támar, 
zmocnil se ho jakoby svatý hněv. Vydal roz-
kaz, aby támar přivedli a upálili. Najednou 
ji považoval za člena rodiny a přivlastnil si 
právo na takové rozhodnutí. Možná si mys-
lel, že teď už bude všemu konec. Támar dos-
tane za svoji vinu spravedlivý trest a bude 
mít od ní pokoj. Ptáme se ale: Mělo takovým 
způsobem skončit její dlouholeté očekávání? 
Ne. Juda se dal oklamat a proto byl okla-
maný.
 Situace byla vážná a velmi napjatá. Támar 
v požehnaném stavu kráčela na popraviště. 
Takový zákon platil v té době pro smilnice a 
Támar byla podle něho odsouzena. Kráčela 
a možná si říkala: „Proč jen já, proč ne taky 
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zralý Boží muž

6. DÍL - POHOSTINNÝ

on? Proč ta pokřivená dvojí morálka, která 
neměří všem stejně?“
 V poslední chvíli se rozhodla a vytáhla 
svůj trumf, poslala tchánovi zálohu. Jsme 
napjatí zvědavostí, co udělá Juda. Vzápětí s 
úžasem zjišťujeme, že tento muž nosí v sobě 
šlechetné rysy. Poznává zálohu, uvědomuje 
si svoji vinu a nakonec stojí před námi 
přece jen velký: „Je spravedlivější než já; 
nedal jsem ji svému synu Šelovi.“ Toto Ju-
dovo veřejné vyznání znamenalo zrušení 
rozsudku .Až při poznání a vyznání hříchu 
se ukáže naše velikost. Támar byla hříšná a 
netajila to. Hříšný byl i Juda Až když poznal 
a vyznal svůj hřích, mohl nastat obrat v té 
těžké a napjaté situaci.
 V tom se projevuje moudrost našeho Boha, 
který navzdory našim slabostem a vinám, 
navzdory lidskému odsouzení, koná svoje 

dílo spásy. A tak na konci sledované kapitoly 
docházíme k závěru, že právě tato tmavá 
událost pomohla Judovi k základní změně 
jeho života. A svatý Bůh si k této změně 
použil jako nástroj i Támar. V životě Judy 
nastal obrat. Byl schopen zříct se tělesných 
žádostí. Tehdy, když mohl právem užívat to, 
co jeho tělo chtělo mít, co si náruživě žádalo, 
dokázal se toho zříct. Juda už Támar více 
nepoznal. Nevíme, jaké měl pro to důvody. 
Neznáme ani další život této ženy. V knize 
Rút (4,12) je zmiňována jako příkladná žena. 
Jedno ale víme, že Támar dal na záchranu 
Judova rodu sám Bůh. Stejně tak ji sám Bůh  
zařadil i do rodokmenu našeho Pána. Byla 
požehnaná a takovou by měla být každá 
žena.

RK - NL

“Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou 
ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostin-
ný...” 1. Tim. 3,2

 Šestou vlastností zralého Božího muže 
je “pohostinný”. Jakkoliv nám pohostin-
nost velmi dobře zapadá do představy 
křesťanství, nejedná se primárně o 
křesťanskou záležitost. V dřívějších dobách 
byla pohostinnost, zejména v orientálním 
světě, pokládána za náboženskou povinnost 
a svým způsobem za samozřejmost. Proto 
čteme starozákonní příběhy, ve kterých Boží 
posel navštíví člověka, který aniž by tušil 

koho hostí, připraví hostinu a bez nároku 
na odměnu návštěvníka hostí a stará se o 
něj klidně i několik dní. (např. Abraham-
ovi hosté - Gen. 18,2-10). V tehdejší době 
patřila pohostinnost k “dobrým mravům”    
a poutník měl jistotu, že na své cestě hladem 
nezemře.

 Pohostinnost objevíme také v Novém 
Zákoně, zejména v souvislosti se vznikem 
církve. Kniha Skutků nám podává velmi 
pěkné svědectví o životě v prvotní církvi: 
“Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli 
všechno společné. Prodávali svůj majetek     
a rozdělovali podle toho, jak kdo potřeboval. 
Každého dne pobývali svorně v chrámu, po 
domech lámali chléb a dělili se o jídlo s ra-
dostí a s upřímným srdcem.” (Sk. 2,44-46). 
Nalezneme také další oddíly, které nás in-
formují o pohostinnosti prvotních křesťanů, 
např.:
 “Když byla ona (Lydie) a všichni z jejího 
domu pokřtěni, obrátila se na nás s pros-
bou: Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v 
Pána, vejděte do mého domu a buďte mými 
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otázky 

OTÁZKY O BOHU 

hosty”...(Sk. 16,15).

 Abychom byli konkrétní, co vlastně “po-
hostinnost” znamená? Odpovím jedním 
známým pořekadlem: “Host do domu, Bůh 
do domu”. Pohostinnost je vyjádření našeho 
vztahu k hostu. Princip pohostinnosti také 
velmi dobře vyjádřil Ježíš ve svém podo-
benství O posledním soudu: “Amen, amen 
pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu 
z těchto mých nepatrných bratří, mně jste 
učinili.” (Mat. 25,40).

Proč je tedy dobré být pohostinný?

1, Pohostinnost překonává bariéry ve vz-
tazích.
2, Pohostinnost dává najevo, že si hosta 
vážíme.
3, Pohostinnost má velký misijní potenciál.

 Před námi jsou prázdniny, doba dovo-
lených, volných dní a dlouhých letních 
večerů. Využijte tyto příležitosti k nava-
zování a prohlubování kontaktů s lidmi 
např. při grilování či opékání párků. 
Přeji vám mnoho pohostinnosti! 

   Otmar H.

12. Co učí Bible o Trojici?
  Nejtěžší věcí křesťanského učení o Trojici 
je, že „logické“ vysvětlení vlastně neexis-
tuje. Bůh je nekonečně větší a moudřejší 
než jsme my, nemůžeme tedy očekávat, že 
Jej budeme schopni dokonale pochopit. Bi-
ble učí, že Otec je Bůh, Ježíš je Bůh a Duch 
Svatý je Bůh. Bible taky učí, že je jenom 
jeden Bůh. I když dovedeme pochopit 
některé věci vztahů osob uvnitř Trojice, v 
konečném důsledku je to pro lidský rozum 
nepochopitelné. To však neznamená, že věc 
není pravdivá, nebo že by se nezakládala na 
biblickém učení. Slovo „Trojice“ v Písmu ani 
nenalezneme, je to lidský pokus o vyjádření 
Božího tajemství jedním slovem. Tento ter-
mín je použitý ve snaze popsat trojjediného 
Boha, tzn. skutečnost, že jsou tři společně 
existující osoby, které jsou zároveň jediným 
Bohem. V žádném případě to však nesmí 
být vysvětlováno jako teorie tří Bohů. Tro-
jice je jeden Bůh ve třech osobách. 
              

Boha nemůžeme osáhnout svým myšlením. 
On je nad časem a nad prostorem. Je z lid-
ského pohledu nepoznatelný, proto je nám 
jakékoliv Jeho zobrazování zapovězeno i v 
přikázáních. On je jeden a současně trojjed-
iný. Každá osoba ve Trojici je Bůh. Otec je 
Bůh: Iz 44:6; Iz 43:10-11; Ex 20:3; Syn je Bůh: 
Jan 10:30; Jan 14:8; Koloským 2:9; 1. Janův 
5:20. Svatý Duch je Bůh: Jan 14:16-17a26;  
Řím 14:26; 
 Žádná z populárních ilustrací nemůže úplně 
vyobrazit Trojici. Nekonečný Bůh nemůže 
být dostatečně ilustrován žádným obrazem. 
Otec, Syn a Svatý Duch nejsou části Boha, 
každý z nich je Bůh. Nejvhodnější je možná 
ilustrace vody. Tekutina, pára i led jsou 
různé tři formy vody, ale stále to nepopisuje 
Trojici adekvátně. Otec, Syn a Duch Svatý 
nejsou formy Boha, každý z nich je Bůh. 
Místo soustředění se na Trojici, zkusme se 
soustředit na samotnou Boží velikost. 
 Podřízenost v rámci Trojice: Písmo ukazu-
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je, že Svatý Duch je podřízen Otci a Synu, 
Syn je podřízen Otci. Toto je vnitřní vztah 
ale nepopírá božství žádné z osob Trojice. 
Je to jednoduše oblast, kterou naše omezená 
mysl nemůže pochopit, jelikož se jedná                        
o nekonečného Boha. V souvislosti se Syn-
em se v Písmu píše: Lukáš 22:42; Jan 5:36; 
Jan 20:21; 1. Janův 4:14. V souvislosti se 
Svatým Duchem: Jan 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 
a zvláště Jan 16:13-15.
 Matouš 3:16-17 popisuje událost Ježíšova 
křtu. Zde je možné slyšet mocná slova 
zaslíbení Boha Otce Bohu Synu a zároveň 
vidět Boha Svatého Ducha, jak sestupuje na 
Boha Syna. (Matouš 28:19 a 2. Korintským 
13:14 jsou příklady tří různých osob v Tro-
jici) Ježíš je jediným prostředníkem mezi 

Bohem a člověkem, proto se k Němu máme 
obracet v modlitbě. „Všechno, cokoli mlu-
víte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše 
a skrze něho děkujte Bohu Otci“ Kol 3:17. 
První mučedník Štěpán, je nám zase uka-
zován jako vzor muže, který je „plný Ducha 
Svatého“ – Sk 7:55 a 59. 
  „Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, 
jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné 
jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho ces-
ty! Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se 
stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu 
to on musel vrátit?‘  Vždyť z něho a skrze 
něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva 
na věky. Amen. “ (Římanům 11:33-36).

LS - NL

maminka vypravuje

ČERNÁ HODINKA 
 Za dlouhých zimních večerů jsme často 
všichni trávili svůj volný čas potmě. Dobytek 
se dříve večer nakrmil, aby se nemuselo 
lampou večer svítit a tím se ušetřil petrolej, 
který byl dost drahý. Také čištění cylindru 
lampy bylo nebezpečné, když se dostal do 
nešikovných rukou, skončil rozbitý na zemi. 
Horší bylo, když zrovna nebyl doma cylindr 
náhradní. 
 V pološeru jsme se u hořících kamen 
posadili na malé židličky, nejmenší se tu-
lily rodičům na klíně, říkali jsme tomu 
černá hodinka. To byly nejkrásnější                                                               
chvilky našeho dětství. Rodiče si s námi 
hráli, vyprávělo se o všem možném. Počítalo 
se pomoci říkanek, ukazovalo se na prstech 
jedné i druhé ruky. Maminka toho tolik ze 
školky jako pomocnice přece znala a chtěla 
nám všechna „moudra“ do života předat. 
Učila nás říkanky, pranostiky, legrační 
básně, písně apod. Něco bych chtěla pro 
mladé maminky napsat: 

   

„To jsou prsty, to jsou dlaně, mýdlo s vodou 
patří na ně. A po mýdlu dobré jídlo a po jíd-
lu, dobré bydlo.“ Ukazuje se rukama podle 
fantazie. Další: „Pondělí, pondělí, táta práci 
rozdělí, úterý, úterý, dá nám čisté zástěry. 
Ve středu, ve středu, už to s rýčem dovedu,  
a když přijde čtvrtek, ryju jako krtek. A když 
přijde pátek, už čekáme svátek, v sobotu, 
v sobotu, končíme tu lopotu, a když přijde 
neděle, vstává se nám vesele, modlíme 
se v kostele.“ Nebo např. písně: „Rybička 
maličká, po vodě plave, chytil ji rybařík         
u samého kraje, pusť ty mně rybáři, do té 
čisté vody, ještě jsem maličká, dopřej mi svo-
body.“ Jiné: „Halí belí“, „Tancovala žížala“, 
„Černé oči jděte spát,“ „Bejvávalo, bejvávalo 
dobře“. Opakovali jsme a doplňovali méně 
známé pranostiky: „Na Hromnice, o hodinu 
více, půl chleba i půl píce.“ „Svatá Lucie - 
noci upije a dne nepřidá.“ „Únor bílý, pole 
sílí.“ Tyto pranostiky, které jsem zrovna nap-
sala, mi napovídala maminka. Z jedné černé 
hodinky se staly skoro tři. Je třeba připravit 
se na spaní, umýt se, povečeřet, pomodlit  
a poděkovat Bohu za celodenní péči a jít 
spát. Než maminka děti uložila, pohladila 
je a pomodlila se s nimi: „Andělíčku, můj 
strážníčku, opatruj mi mou dušičku,“, za-
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zpívala ukolébavku „Halí, belí, kolébu tě, 
abys spalo, neplakalo, své mamince pokoj 
dalo.“ 
  A už je tu „Ráno vstává maminka má, slunce 
ještě spává a mně budí dvě sluníčka laskavá 
a smavá. A to září dvě sluníčka v očích naší 
mámě, celičký den ať jsem kde jsem, všude 
hledí na mně. Navečer když slunce zajde, 
usne les i kvítí, ještě nad mou spící hlavou 
dvě sluníčka svítí.“ 
  Moje maminka je pokladem těchto božích 
lidských výtvorů, které se předávají z gen-
erace na generaci pouze ústním podáním, 
to je klasika a jak říká moje dcera, učitelka 
ve školce, mladé učitelky to neznají. Prosím, 
nemyslete, že se vychloubám sama sebou 
nebo maminkou, chci tím vyjádřit Boží vůli, 
že jsem tu já, jaká jsem a mohu sloužit Kris-
tu Ježíši, který mi dává sílu a při psaní mi 
drží ruku. Když mu poděkuji, dá se to i číst, 
někdy zapomenu. 
  Nyní se musím přenést do rána, protože 
každý den nemůže být černá hodinka. 
Většinou navečer v neděli, kdy mají oba 
rodiče čas, učí nás, opakují a nám připomínají 
staré málo známé písně a básně, které by 
se dávno zapomněly. Museli jsme vstávat 
a všichni něco dělat, třeba udělat povřísla, 
povázat a povážit seno do otepí, protože  
i to se prodávalo. Dopoledne pro něj přijde 
sedlák, také mladší sourozenci z druhého 
manželství museli do školy. Ti, co zůstali 
na práci doma, museli nanosit vodu, napást 
dobytek a uklidit v chlévě. Museli jsme si 
pospíšit, abychom měli čas na kamarády 
Pandurovy z Koňakova. Jejich rodiče také 
jezdili na trh. My jsme využívali volného 
času pro naše společné hry v zahradě  
u kaluže, kde ze studny vytékala voda, kluci 
na dno putny nalili vodu a volali: „Podíve-
jte se, jak plavou rybičky“ a ostříkali nás. 
Také skákali po velkých plochých kamenech  
a krásně všechny osprchovali, vozili nás na 
vaštroku – dřevěné velké vaničce na koupání, 
lezli po starých jabloních v zahradě, hráli na 
mrkanou, tancovali legrační tance. Tam byl 
takový křik a smích, že jsme ani neviděli 
přijíždět rodiče, kteří nás nemile překvapili 
a všechny děti rozehnali. „Koňakovské“ po-
slali k rodičům, aby šli pomáhat mlít obilí, 

a nám také našli práci. Rodiče neradi viděli 
cizí děti zahálet, natož svoje. Já našla útočiště 
v maminčině zahrádce. Rychle mně napadlo 
vytrhávat plevel ze záhonků, různobarevně 
kvetoucích, voňavých hřebíčků. Při práci 
mně také napadlo zpívat píseň: „Ó hřebíčku, 
zahradnický, ó růžičko, voňavá, kterak na 
tě zapomenu, když to není, věc možná.“ 
Rodičům jsem se zavděčila, když mně 
viděli při práci. Maminka vždycky říkala, 
že práce šlechtí člověka, což je pravda, 
stejně jako víra. Stálým návykem je musíme 
dětem vštěpovat od mládí. Kéž by tomu tak 
v rodinách bylo. I já Ti Bože děkuji za své 
ruce, která, ač slabé, se snaží něco z mála sil 
sloužit k velkým cílům Tvým.

HOŠ-U 
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tip na výlet

EVANGELICKÉ LESNÍ KOSTELY NA GODULI, V NÝDKU, 
V DOLNÍ LOMNÉ
V roce 1654 vzali evangelíkům na Těšínsku 
všechny kostely - 49 kostelů a jednu kapli. 
Všichni evangeličtí kazatelé museli opustit 
tento kraj. Evangelíci zůstali bez kostelů i 
bez duchovních pastýřů. Zůstaly jim však 
dvě hodnotné knihy: Kralická Bible, která 
byla vydána v Kralicích u Brna v roce 1613 
a Třanovského kancionál, který byl vy-
dán na Slovensku v roce 1636. Pro slezské 
evangelíky nastalo období temna, období 
náboženského útlaku a pronásledování. Toto 
období pronásledování trvalo zde 55 let, až 
do roku 1709. Většina slezských evangelíků 
se rozhodla, že zůstanou věrní evangeliu 
Pána Ježíše Krista a reformačnímu učení Dr. 
Martina Luthera. V mimořádně těžké době 
potřebovali však duchovní povzbuzování 
a společenství věřících. Proto se rozhodli, 
že se budou tajně shromažďovat v besky-
dských horách. Přicházeli na různá místa. 
Nejznámější místa v naší oblasti Beskyd 
jsou tři: Na hoře Goduli v Komorní Lhotce, 
na jižním svahu hory Čantorie v Nýdku a v 
místě zvaném „Kostelíky“ v Dolní Lomné. 
Na tato místa přicházeli tajně kazatelé ze 
Slovenska a zde sloužili zvěstí Božího slova. 
V roce 1709 se situace změnila. Pod tlakem 
švédského krále Karla XII. dovolil císař Josef 
I. vybudovat 6 „kostelů milosti“ na území 
Slezska. Jeden z těchto kostelů byl určen 
pro Těšín. Mohl však být postaven jen mimo 
město.  V roce 1709 bylo vyznačeno místo pro 
postavení, a to za horní bránou. Evangelíci 
se už mohli na tomto místě shromažďovat 
k bohoslužbám. Nejprve vybudovali 
dřevěný kostelík, a pak kolem něho vybu-
dovali mohutný zděný chrám, který stojí do 
dnešního dne. Po 55 letech pronásledování 
se přihlásilo k evangelickému vyznání na 
Těšínsku víc než 50 tisíc věřících. 

Pomník na Goduli v Komorní Lhotce
Na místě, kde zaznívaly v letech 1654 až 1709 
písně a modlitby našich předků, byl postaven 

pomník v roce 1931 u příležitosti 150. výročí 
vydání „Tolerančního patentu“. Pomník 
postavila Evangelická matice Třanovského.  
Na toto místo přicházejí každoročně děti, 
mládež i dospělí, aby si připomínali věrnost 
svých předků ve víře v Pána Ježíše a jejich 
vytrvalost v budování svého života na učení 
Písma svatého. Pamětní místo je snadno 
dostupné, je vzdáleno jen 600 m od hotelu 
„Ondráš“, který se nachází na Goduli. 

“Za Kámen” v Nýdku pod Velkou Čantorií
Osada Za Kámen leží na jižním svahu 
Čantorie. Na velké skále je připevněna 
pamětní deska Jiřího Třanovského – evan-
gelického kazatele, básníka a hudebníka. 
Na tomto místě se v 17. století scházeli v 
době pronásledování věrní vyznavači víry 
v Pána Ježíše Krista k tajným evangelickým 
bohoslužbám.
  Bohoslužebné místo připomíná kříž, který 
je vytesán ve skále a připomíná také oltářní 
místo.

Kostelíky – Kościółki - v Dolní Lomné, 
Jestřábí
Na tomto místě se v době protireformace 
v 2. polovině 17. stol. scházeli evangelíci k 
tajným bohoslužbám. Místo bylo po celá 
staletí nazýváno Kostelíky – Kościółki.  V 
roce 1992 byl nalezen kámen s křesťanskými 
znaky v lesích v Dolní Lomné u Jestřábího 
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potoka. Dne 8. srpna 1993 byla zorgani-
zována farním sborem Návsí bohoslužba 
u příležitosti uctění památky statečných 
předků, setrvávajících v evangelické víře. 
V roce 1997 byl zde postaven pomník s 
informační tabulí a nalezený kámen byl 

umístěn na správném místě. Nedaleko 
odsud je místo zvané „Noclehy“, kde asi 
poutníci přespávali. 

Stanislav Kaczmarczyk

zamyšlení

SEDM VĚT PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY MILOŠI 
ZEMANOVI
Milí čtenáři, tento příspěvek nám zaslal bratr 
farář Stanislav Kaczmarczyk. Článek se dotýká 
problematiky islámu v České republice, jeho 
autorem jsou organizace, které dlouhodobě pod-
porují Stát Izrael. Více informací o nich si můžete 
přečíst na webových stránkách uvedených níže. 

  Vážený pane prezidente,
chceme tímto otevřeným dopisem podpořit 
ty, kteří se staví proti ideologii militant-
ního islamismu. Chceme vyjádřit pod-
poru i Vašemu postoji, který v této oblasti 
dlouhodobě a konzistentně zastáváte s ve-
hemencí Vám vlastní. Vážíme si demokrat-
ického zřízení našeho státu, a chceme proto, 
aby tato demokracie zůstala zachována i 
příštím generacím. Z téhož důvodu důrazně 

odmítáme kompromisy s militantní ide-
ologií, která pošlapává na mnoha místech 
současného světa základní lidská práva. 
Zásadně nesouhlasíme s bagatelizováním 
tohoto nebezpečí a kritizováním těch, kdo 
na ně upozorňují. Děkujeme Vám pane 
prezidente, že jste jako hlava našeho státu 
našel odvahu říci pravdu o věcech, o kterých 
se ostatní bojí hovořit. Skutečný smysl soli-
darity je solidarita s přítelem, který je v nes-
názích a v ohrožení, a proto tady jsme.
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeru-
zalém, česká pobočka (ICEJ ČR) - www.icej.
cz; Centrum SION Hradec Králové - www.
sion.cz; Česká společnost přátel Izraele - 
www.cspi-cz.estranky.cz; Operace Ester, 
www.operaceester.cz
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VIZITKA JAKO VSTUPENKA DO SVĚTA VÍRY 

Člověk se v životě dostává do různých 
situací. Někdy zažíváme ohromnou radost 
ze sdílení našeho života s Pánem Ježíšem. 
Někdo si všiml, že jsme “jiní” a sám nás 
oslovil, nebo jsme se osmělili a zaved-
li hovor směrem k Bohu. Už to, že nám 
někdo naslouchá, že má otázky, nás těší. 
Někdy však přijdou situace, kdy bychom si 
nejraději nabančili. Neřekli jsme svědectví, 
protože nebylo dost odvahy, čekali jsme tak 
dlouho na pravou chvíli, až jsme ji propásli 
úplně, nebo bylo příliš málo času a rozhovor 
plynul zcela jiným směrem. Ani tehdy 
nemusí být vše ztraceno. Právě v těchto situ-
acích poslouží vizitky HledamBoha. Jestliže 
příjemce vizitky vstoupí na uvedenou we-
bovou stránku, má kromě jiného příležitost 
živé konverzace se zralým křesťanem, který 
jej vhodnou formou vede k Ježíši. Rozhovor 
probíhá e-mailem nebo na chatu. 
Vizitky jsou volně k dostání na stolech u 
východu z kostela nebo v přístavbě. Vezmi 
si, kolik potřebuješ. Neboj se, je jich dost a 

jestliže zmizí, brzy se tam zase objeví. Ulož 
si je do kapes, peněženek, portmonek či 
batohů tak, abys v ideálním případě měl 
vždy nějakou po ruce. Ať cestuješ třeba 
vlakem, ať potkáš známého, kterého jsi řadu 
let neviděl, ať se ocitneš tu či onde, zkrátka 
kdykoli můžeš i na poslední chvíli někomu 
vrazit vizitku do ruky. A pak už nezbývá 
než se modlit, aby vizitka splnila svůj účel 
a zprostředkovala evangelium, svědectví 
nebo živou konverzaci.

MSCH-NL

pro chytré hlavičky

NAPŘÍČ BIBLÍ
1. Kde je napsáno: “Tráva usychá, květ 
vadne, ale slovo Boha našeho je stálé 
navěky”?
    a) Kazatel
    b) Přísloví
    c) Izajáš

2. Slova Pána Ježíše: “Blaze vám, když vás 
lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, 
potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté 
pro Syna člověka”, jsou zapsána:
    a) u Matouše
    b) u Marka
    c) u Lukáše

3. Odkud původně pocházel apoštol Petr?
     a) z Cesareje
     b) z Betsaidy
     c) z Kafarnaum

4. Kde je psáno: “...že v posledním čase 
přijdou posměvači žijící bezbožně podle 
svých vášní. To jsou ti původci roztržek: 
jsou pudoví a nemají Ducha Božího.” ?
    a) list Judův
    b) 2. list Janův
    c) 2. list Petrův

5. Odkud pocházel Apollos, Pavlův spolu-
pracovník?
    a) z Alexandrie
    b) z Cesareje
    c) z Athén

6. Jaký vztah, dle Janova evangelia, měli 
Ježíšovi bratři k Ježíši v době svátků stánků?
    a) nevěřili v Něho
    b) ve víře v Něho se různili
    c) chtěli, aby byl znám i v Galileji
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7. Kdo byl Manóach?
    a)  služebník Šalomouna
    b) dědeček Davida 
    c) otec Samsona

8. Kdy řekl Mojžíš lidu: “Hospodin bude bo-
jovat za vás a vy budete mlčky přihlížet”?
    a) před přechodem Rudého moře
    b) u hory Sinaj
    c) při vydání desatera

9. Ježíšova slova: “Neboť mnozí jsou 
pozváni, ale málokdo bude vybrán”, byla 

vyslovena po podobenství o:
    a) nepravých učednících
    b) svatebním šatě
    c) zasetém semenu

10. Která žena dle Matoušova evangelia není 
v Ježíšově rodokmenu jmenována?
      a) Támar
      b) Rachab
      c) Bat-Šeba

Správné odpovědi najdete na straně 13.

ze života sboru

KŘTY, SVATBY, POHŘBY, JUBILANTI 

S radostí oznamujeme, že se nám opět pov-
edlo rozšířit redakční řady. Našemu editor-
ovi a redaktorovi Davidu Harokovi a jeho 
manželce Lucce se 18. 5. narodil syn Kubík. 
Rodičům přejeme hojnost Božího požehnání 
a ve výchově mnoho radosti, trpělivosti a 
smyslu pro humor. 

Redakční rada 

Vážení bratři a sestry, přišlo poděkování z 
Ustroně za sbírku brýlí a sluchadel, která 
bude pomáhat lidem v Africe, Moldavsku 
a na Ukrajině. Děkujeme, sbírka pokračuje.

Sestra H. Cieslarová

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.

oznámení

V našem kostele byli v červnu pokřtěni: 
 Valentina Buck
 Ondřej Sabela

Smuteční rozloučení v červnu měli: 
 Stanislav Suška
 Otto Piwko

V červnu si své „ANO“ řekli: 
 Jan Bajger a Monika Szafarczyková
 Eduard Lomozík a Adéla Toševová

V červenci své jubileum oslaví:
 Zdeněk Kuboň
 Růžena Richterová
 Ilse Petersová
 Alžběta Rakowská
 Eliška Waszutová
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po stopách Lukášova evangelia

PODOBENSTVÍ O HŘIVNÁCH, LUKÁŠ 19, 12-27
Jedno z nejznámějších podobenství v Bibli 
je podobenství o hřivnách. Jeho děj je jas-
ný a přímočarý, interpretace (možná) ještě 
jasnější. Pointa podobenství je v tom, že 
hřivny jsou určité talenty, schopnosti nám 
dané, které můžeme buď promarnit, nebo 
naopak využít. Nakonec i naše slovo talent 
je z řeckého talentoi, které je v některých 
překladech přeloženo jako hřivna. Zřejmě 
existuje tak málo jasných míst v Bibli. 
Jenže… je to skutečně tak jednoduché? 
Kladu si otázku, zda je správné toto podo-
benství zduchovnit. Tedy vykládat řecké tal-
entoi nebo naše hřivna pouze jako nějakou 
„šifru transcendence“, nebo-li jen jako sym-
bol, který přece „nemůže znamenat něco 
tak neduchovního, jako jsou peníze“. Talent 
potom v tradičním „duchovním“ výkladu 
znamená dar zpěvu, učení v nedělní škole, 
dar kázat atd. Zní to hezky vzletně, skoro 
jako bychom jako křesťané peníze neřešili. 
Jenže…
 Pokusme se podobenství převyprávět, 
a nebo jej číst prostě tak jak, je napsáno. 
Jeden bohatý muž měl mnoho majetku. 
Odjel na dalekou cestu a část svého ma-
jetku dal svým služebníkům s tím, aby ma-
jetek moudře spravovali. Zcela konkrétně 
to znamenalo, aby správně zainvestovali. 
Pochopitelně aby přežili, mohli Pánův ma-
jetek užívat i ke svým potřebám, ale toto se 
nemělo stát cílem. Cílem bylo pánův ma-
jetek rozmnožit. Někteří majetek správnými 
investicemi rozmnožili a ty Pán pochválil. 
Někteří majetek sice nepromarnili, ale ani 
nerozmnožili – prostě neinvestovali a ty Pán 
potrestal. Jaká je pointa tohoto příběhu (bez 
jakéhokoli zduchovňování)? Asi ta, že kdo 
má majetek, od toho se očekává, že jeho část 
nejen rozmnoží, ale i to, že část dá k potřebě 
svého Pána. Zároveň platí, že majetek, který 
rozmnožuji a který užívám, je pouhým dar-
em, daným mi do správy. Nejsem si úplně 
jist, proč bych měl toto podobenství vyklá-
dat tak, že majetek je alegorií např. na moji 

schopnost zpívat, vést děti v besídce atd.
   Jenže dává peníze jen jim? Co když má toto 
podobenství hovořit i do našich dní? Pokud 
ano, potom to zřejmě znamená, že peníze 
byly darovány i nám. Namítnete, že nám 
nikdo nic (na rozdíl od služebníků) zadar-
mo nedal. Skutečně? Co třeba zdraví, díky 
němuž mohu peníze vydělat, intelekt, schop-
nosti, nízkou míru inflace v naší zemi, stabil-
ní státní zřízení…a mohl bych pokračovat. 
Co chci napsat je, že sice nám Pán Bůh 
nedává peníze z nebe, ale vytváří nám, na 
rozdíl od většiny světa prostředí, kde se 
peníze vydělat dají a kde je stabilní měna. A 
toto prostředí (zdraví, intelekt, schopnosti) 
jsme si nijak nezasloužili a zároveň má ta-
kovou cenu, že je nevyčíslitelné penězi. 
(Podobně jako si nijak služebníci v podoben-
ství nezasloužili, aby jim Pán svěřil peníze, 
se kterými hospodařili a díky nimž mohli 
profitovat).
 Pokud talenty (peníze) v našem podo-
benství znamenají talenty (peníze), potom 
lze usuzovat, že Pán Bůh od nás čeká, že 
část těchto talentů (peněz) použijeme pro 
růst jeho království. Možností jak je celá 
řada. Zajisté se jedná o přímé využití – tedy 
že část toho, co jsem díky schopnostem, 
které jsem nezaslouženě od Pána přijal, 
vydělal, daruji na práci Božího království. 
Důvodem potom není to, že dělám svému 
Pánu nějakou milost – tak jako služebníci v 
podobenství neprojevovali žádnou milost, 
když hospodařili se svěřeným majetkem. Co 
je tedy důvodem toho, že daruji? Vědomí, 
že to, co mám, je darem od Hospodina a že 
mu část dobrovolně vracím. A to včetně ma-
jetku.
 Pokusme se z tohoto podobenství odvodit 
některé další principy pro naši správu ma-
jetku.

 1. Ne všichni služebníci dostali stejně. 
Tedy myšlenka nějakého křesťanského 
komunismu je špatná. Správné je, že někdo 
má více talentů – tedy peněz a někdo méně, 
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že jsou ve sboru lidé bohatší a chudší. Bo-
hatí se za svoje bohatství nemusí stydět. Ne-
správné je, když bohatý ke svému majetku 
přišel nepoctivě.  Hříchem ale není být bo-
hatý.

 2. Pán Bůh nás bude 
posuzovat podle toho, 
jak moudře jsme s ma-
jetkem, který nám byl 
svěřen, hospodařili. Vše 
v našem životě patří pod 
jeho vládu, včetně peněz. 
Neexistují svaté oblasti a 
oblasti, do kterých Pánu 
Bohu nic není. Toto nás 
nemá vést k asketismu, 
ale k moudrosti a otázce, 
zda to, jak utrácím peníze, se líbí Pánu Bohu. 
Marnit můžeme nejen čas, ale i peníze (což 
spolu souvisí, protože vydělat peníze stojí 
čas, který případným nesmyslným utrá-
cením znehodnocujeme). Mám za to, že 
moudrost od Boha se mj. ukazuje na tom, 
jak člověk dlouhodobě spravuje majetek (ne 
nadarmo je v tomto textu řečeno, že pán se 
vrátil za dlouhou dobu).
 3. Boží království poroste i díky našim 
penězům. Tím není řečeno, že si Pána Boha 
koupíme, ale mnohé křesťanské projekty 
prostě bez peněz realizovat nelze. Smutné 
je, že tento fakt mnohé sbory nepochopily 
ani čtvrt století po pádu komunismu. Stále 
někde vidíme ohyzdné interiéry modlite-
ben, neprofesionálně provedené církevní 
weby, amatérsky odvedenou práci s mladou 
generací, neexistenci křesťanských autorů, 
nechuť zaplatit další lidi na plný úvazek atd. 
Tímto nechci tvrdit, že si máme za každou 
službu v církvi nechat platit, že co je zadar-
mo, musí být ošklivé.

 4. Podobenství nám ukazuje i na schop-
nost moudře peníze investovat. Asi víme, 
že peníze vydělávají další peníze, nicméně 
musíme vědět, jak tohoto docílit. Oblasti 
jako investování peněz obvykle s Bohem 
neřešíme. Peníze přece do „duchovních ob-
lastí nepatří“. Toto podobenství nám ukazu-
je, že pod Boží vládu patří i tato oblast a že 

není nic špatného i zde hledat moudrost – „s 
modlitbou investovat do akcií, do pozemků, 
do…“.

 5. Jakkoli i poslední služebník měl dost v 
porovnání s obvyklým příjmem v Římské 

říši, měl méně než jiní 
dva služebníci. Ani méně 
peněz ale nebyla vým-
luva, aby to, co dostal, za-
kopal. Někdy jsem slyšel 
argument, že nemohu 
dát na Boží království, 
protože nemám dost. 
Tento argument ve světle 
tohoto podobenství neob-
stojí. I ten, kdo měl méně, 
měl investovat, protože i 

méně bylo darem od Pána.

 6. Je zvláštní, kolik podobenství se v Bibli 
týká majetku a peněz. Důvod je jednoduchý. 
O peníze jde až na prvním místě. A toto 
pořekadlo platí v mnohém i o duchovních 
věcech. Jak na tom s Pánem Bohem jsme, 
vypovídá i to, kolik přispíváme na jeho dílo. 
Nejedná se o jediný ukazatel, ale je to uka-
zatel důležitý. Peníze a majetek jsou oblasti 
nesmírně citlivé mj. i proto, že nám dávají 
svobodu, moc a jistotu do budoucnosti. 
Proto jsme na oblast majetku tak citliví. 
Investovat peníze do Božího království 
je poněkud abstraktní, protože jsme toto 
království neviděli. Pokud do něj neinvestu-
jeme, je otázkou, jak moc v toto neviditelné 
království skutečně věříme.

 7. Pán nakonec říká, že tomu, kdo má, 
bude přidáno, kdo nemá, tomu bude vzato. 
Vzato bylo tomu, kdo neměl, protože se své 
peníze bál investovat. Možná je to zkušenost 
některých z vás, že se Pán přiznal k tomu, co 
jste dali na Jeho království. Naopak, pokud 
někoho v oblasti dávání svazuje strach, o 
požehnání, stejně jako poslední služebník, 
přichází.

David Novák

Řešení kvízu “Napříč Biblí”
1.c, 2.c, 3.b, 4.a, 5.a, 6.a, 7.c, 8.a, 9.b, 10.c
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co nás čeká

Studijní program Entrust je certifikovaný 
Evangelikální teologický seminář, který 
bude v případě zájmu probíhat u nás tj. 
prostorách Evangelického sboru a.v. ČCE 
Na Rozvoji jednou za měsíc - v neděli 
odpoledne nebo pondělí odpoledne. Pro 
více informací sledujte sborový web www.
narozvoji.cz

5. - 13. července se koná evangelizační 
týden v polském Dziegielowě.  Program 
a další informace jsou k dispozici na www.
cme.org.pl.

Festival Campfest na ranči v Králove Lehotě 
se bude konat 31.7. - 3.8. Více informací na 
www.campfest.sk. 

21. - 23. 8. se ve Vsetíně koná festival 
UNITED. Podrobnější informace na www.
festivalunited.cz

19. - 26. 7. se ve Smilovicích koná 
evangelizační tábor xCamp. Více informací 
na www.xcamp.cz  Z programu:
- sobota 19.7. 
Večení program - hlavní scéna
19.30 zahájení pro veřejnost
20.00-22.00 Rivers & Robots (Velká Británie)
 
 - neděle 20.7.
Dopolední program 9.00-11.00 - Bohoslužby
Jakého Boha jsem spatřil? (Jan Fojcik)
Semináře 11.00-12.30
[2] Syndrom Jezábel a dnešní doba, aneb 
může se projevit třeba i u křesťanů? – Aleš 
Hejlek
[7] Umělé oplodnění a úcta k životu – Štěpán 
Rucki
Odpolední program 16.30-18.30
Strádání (Wade Mobley) 
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
Od islámu ke Kristu (životní příběh S. J.)
Večerní program - alternativní scéna 20.00-22.00
Noemiracles (ČR)

 

 - pondělí 21.7.
Semináře 11.00-12.30
[1] Věrohodná víra – idealizmus, 
moralizování, manipulace anebo výzva 
Božího Slova? – Aleš Hejlek
[3] Duchovní svět a fantazie: C. S. Lewis a J. 
R. R. Tolkien – Pavel Hošek
[10] Peníze – jak s nimi nakládat? – Jiří Unger
[13] Vysvobození z pasti hříchu – Mirosław 
Kulec
Odpolední program 16:30-18:30
Smrt a vzkříšení (Wade Mobley) 
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
Maranatha Gospel Music (ČR)
Večerní program - alternativní scéna 20.00-22.00
NeVeAcustic (ČR)

 - úterý 22.7.
Dopolední program 9.15-10.15
V jakém voze dojedeš? Achabův krvavý vůz 
(Martin Piętak) 
Semináře 11.00-12.30
[4] Posvátná matka příroda mezi New Age a 
křesťanstvím – Pavel Hošek
[6] Partnerské vztahy – Michal Malina
[9] Pornografie – Jiří Unger
[16] Co dělá Pán Bůh skrze překlad Bible v 
Nigérii – Daniel Gya
Odpolední program 16:30-18:30
Konflikt (Wade Mobley) 
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
No Excuse (Slovensko)
Večerní program - alternativní scéna 20.00-22.00
Lusthaus (divadelní představení)

 - středa 23.7.
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
Splněné sliby (Wade Mobley) 

 - čtvrtek 24.7.
Dopolední program 9.15-10.15
V jakém voze dojedeš? Eliášův ohnivý vůz 
(Martin Piętak) 
Semináře 11.00-12.30
[5] Křesťan a sport – Michal Malina
[8] Co vám o antikoncepci doktor neřekl a 
učitelka nevěděla – Michaela Šramlová
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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).

Editace: Jana Foberová
Tisk: Magdaléna Niemczyková
Zodpovídá: Jana Foberová

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. 

Prodám byt 1+1 na ulici 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. 

[11] Jak se stavět k alkoholu? – Michal Klus
[15] Izrael a Blízký východ – Daniel 
Haslinger
Odpolední program 16.30-18.30
Osamělost (Wade Mobley) 
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
Judy Bailey (Německo / Barbados)
Večerní program - alternativní scéna
Biblická kuchyně (Daniel Haslinger)

 - pátek 25.7.
Semináře 11.00-12.30

[12] Proroctví a „proroctví“ – Zbyšek Kaleta
[14] Jak nebýt babou (seminář pro kluky) – 
Jiří Chodura
[17] Prosazování práva a spravedlnosti – 
Libor Michálek
Odpolední program 16.30-18.30
Konečně doma (Wade Mobley) 
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
Forgiven (ČR)
Večerní program - alternativní scéna
Debatní večer se senátorem Liborem 
Michálkem
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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.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,...

WWW ODKAZY
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