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pokračování na další straně

Milí čtenáři, 
máme tady opět podzim s poněkud 

aprílovým počasím (jakkoli to zní divně). 
Doufám, že deštivé chvíle Vám zpříjemní i 
nové číslo Nedělních listů.

Zbývá nám chvíle do komunálních voleb. 
Volební kampaň nyní vrcholí a my na 
každém rohu sledujeme sliby a závazky 
politiků. V tomto čísle nabízíme zamyšlení 
nad jedním z předvolebních témat.

Ohlédneme se také do historie. Sestra píše 
o období krátce po druhé světové válce. 
Bratr farář Kaczmarczyk vzpomíná na svá 
farářská léta i na zákaz, který jeho činnost 
pozastavil. 

Dovolujeme si Vás rovněž znovu 
informovat o jednom novém sborovém 
projektu - potravinové bance. Myšlenka 
dospěla do fáze realizace. Přečtěte si, o co 
se jedná a připojte se k pomoci pro méně 
zajištěné. 

Milí přátelé, zajímavé dny Vám za celou 
redakci přeje

   Jana Foberová 

Mládež pro Krista o.s. - MpK
Kancelář: Zašovská 71, Valašské Meziříčí, 75701
Ředitel: Radomír Palacký, Telefon: 608 322 213, 
E-mail: radek.palacky@gmail.com, http://mladez-
prokrista.cz/
Bankovní spojení pro poukazování darů pro naše 
občanské sdružení: 
Fio Banka: 2300515099/ 2010

Počet zaměstnanců a počet dobrovolníků: 
Mládež pro Krista v ČR má momentálně 
4 pracovníky. Počet pravidelných 
dobrovolníků je 15-20. Pracují mezi námi i 
dvě sestry z vašeho sboru, Hana Ledvoňová 
a Renáta Gorniaková. Pracujeme na dvou 
místech v ČR (Valašské Meziříčí a Vysoké 
Mýto). S Boží pomocí máme touhou rozjet 
centra pro mládež i v dalších městech.

MLÁDEŽ PRO KRISTA (MPK) je nezisková 
misijní organizace. Podporujeme smyslu-
plné využití času mládeže ve věku 10-20 
let. Toužíme po tom, aby každý člověk v 
našem národě poznal Ježíše. Chceme, aby 
mladí lidé nebyli závislí na tom, co jim na-
bízí dnešní doba, ale aby se stali svobod-
nými v Kristu. Spolupracujeme s křesťany z 
různých církví a ze Slovenska. Jsme součástí 
organizace Youth for Christ, která slouží ve 

140 zemích světa, 
více na: http://
www.yfci.org/. 

aktivity:
MISIJNÍ TEEN-
CAMPY - týdenní 
městské campy, 
které si kladou za 

cíl oslovit mladou generaci evangeliem v 
praxi a nadchnout mladé služebníky pro 
Boží dílo, jehož součástí smíme být díky Boží 
milosti i my. Realizace této vize probíhá v 
terénu různou formou (pantomima, pouliční 
evangelizace, modlitby za lidi ve městě, po-
radenský tým, koncerty, hry pro děti na 
sídlišti, sportovní turnaje, Legoprojekt…). 
Zkrátka zapojit se může každý! Myšlenka 
TeenCampu vychází z Ježíšovy výzvy: 
„Jděte…“ Vycházíme ze svých kostelů a 
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pokračování z předchozí strany

společenství do ulic našich měst. Vycházíme 
za hranici svého pohodlí a nevšímavosti na 
místa, která jsou zpustošená a k lidem, kteří 
potřebují uzdravení a novou naději. Naší 
touhou je vidět probuzení mezi mladými 
lidmi v tomto národě, naší největší zbraní 
je láska, kterou jsme poznali v Kristu… Za-
darmo jsme dostali, zadarmo chceme dávat!

ROCK SOLID CLUBY - Jsou „záležitosti“ 
pro teenagery, kteří jsou odvážní, dost 
praštění a každopádně pro ty, kteří se nudí 
a neví, co s volným časem. Slova „Rock Sol-
id“, znamenají v angličtině „pevná skála“. 
Na klubech hrajeme normální i pořádně 
bláznivé hry, vedeme diskuze na různá té-
mata, zažíváme spoustu legrace a nakonec 
se zamýšlíme nad životem. Letos fungují 
kluby ve Valašském Meziříčí a ve Vysokém 
Mýtě. Pořádáme víkendovky. Pro starší 
teenagery chystáme Alfu. Kluby jsou často 
spojeny s přednáškami na školách, spolu-
pracujeme s organizací ACET. Vznikla také 
kapela Rock Solid Band. 

PORADENSKÁ SLUŽBA NOVÁ DNA. 
Formuje se tým pro výcvik poradců pro 
evangelizace, pro problémy mladých lidí a 
jejich rodičů. Na řadě míst jsou lidé v zajetí 
okultismu, proto se modlíme za uvolnění 
z duchovních pout a uzdravení. Chystáme 
první víkendové semináře. 

KONFERENČNÍ CENTRUM IMMANUEL 
u HLINSKA – je pod správou Evropské 

MpK. Pracují zde další misionáři v projek-
tech Hands of Hope pro děti z Dětských 
domovů a Dropinu v Hlinsku. Více na 
http://www.immanuel.cz/. „Existujeme 
proto, abychom vám pomohli zorganizovat 
vaše aktivity. Naše konferenční centrum je 
dokonale přizpůsobené akcím, jako jsou 
konference, zájezdy, školení, semináře, 
přátelské víkendy, atd.“ 

Co nás aktuálně těší: 
Že začal nový školní rok. Mladí nezapomněli 
- přátelství vydržela. Jsme vděčni za Boží 
požehnání, které můžeme skrze mladé 
přijímat. Máme radost z toho, že teenageři 
z Rock Solid klubů začali více spolupraco-
vat, pomáhat a otevírat se Božím věcem. 
Přicházejí pomalu do církve. Těší nás 
nadšení spolupracovníků pro Ježíše, pro 
mladé lidi a pro spolupráci. 

Co nás aktuálně trápí:
Mladá generace, která vyrůstá, většinou 
bez přijetí ze strany rodičů, učitelů, 

kamarádů atd. V 
naší zemi je velmi 
málo teenagerů, kteří 
znají Ježíše a věří v 
něj. Mnoho dětí trpí 
duchovně „sirotčím 
duchem“. Dalším 
problémem, se 
kterým se setkáváme, 
jsou zavřená srdce 
dospělých lidí pro 
tyto děti. Lidé je již 
podvědomě berou za 
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téma 

putifarova žena i

„spodinu“ společnosti, proto se k nim také 
tak chovají. 

plánované novinky:
V říjnu - misijní výjezd do Blanska. Podz-
imní tábor v Jeseníkách s mladými lidmi z 
Rock Solid klubů. V prosinci na Immanuel 
centru první praktická DNA (poradenská 
konference) – téma: „Moc slov“. Zájemci o 
podrobnější info a co se u nás děje, ať napíší 
na mail. 

pozdrav pro čtenáře nedělních listů: 
Máme velkou radost z toho, že máte zájem 
o to, co se děje v naší zemi. Chceme vás 
povzbudit k modlitbám za generaci, která 

vyrůstá po roce 1989. Děkujeme za modlitby 
za misijní pracovníky na našich sídlištích. 
Lidé v nich často stojí „v předních liniích“ 
na duchovním bitevním poli a díky vašim 
modlitbám na něm budou moci bojovat ještě 
dlouho. 

Žehnáme vás Božím pokojem!

Radek a Jana, Reňa, Hanka, MSCH - NL

„Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, 
bystřiny na suchou zemi.
Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své 
požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou.“
Izajáš 44:3

Bible neuvádí ani její křestní jméno. Ostatně 
i bez něj si „Putifarku“ pamatuji od dob 
konfirmačního vyučování nejen já. Její 
postava symbolizuje velmi známou oblast a 
problematiku ženského života. Nemůžeme 
ji tak považovat za bílou vránu, která se jen 
tak lehce nenajde.
  Zaujalo mne, jak autor knihy Biblické ženy 
popisuje dvojí Putifarovu ženu. Putifarovu 
ženu, která miluje a Putifarovu ženu, která 
se mstí. Jestli máte chuť, tím prvním pohle-
dem vás dneska provedu….
 Při bližším pohledu se nám jeví jako 
„neobyčejná“ žena. Její manžel byl vysoce 
postaveným úředníkem na královském 
dvoře, faraónův dvořan, velitel tělesné 
stráže. Znamená to, že musela patřit k bo-
haté šlechtě vlastnící služebnictvo. Puti-
farovi se stali známí tím, že si koupili hebre-
jského mladíka, který se stal pro Putifarovu 
ženu osudným. A to si ho vybral sám Puti-
far. Mohl se pochlubit výborným obchodem, 
protože Josef byl mužem, kterému se 
všechno dařilo. A bylo to natolik výrazné, že 
sám: „viděl, že je s ním (s Josefem) Hospod-
in a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin 
zdaru“. (Genesis 39,3). Není se tedy čemu 
divit, když ho ustanovil správcem svého 

domu a svěřil mu všechno, co měl. A tak 
Josef už není otrokem, ale správcem celého 
Putifarova hospodářství a služebnictva.
  Inkriminovaná záležitost nabídky sexu mi 
přijde jako blesk z čistého nebe. Dokonce 
jsem si byla schopna myslet, že ten den toho 
mladíka krásné postavy a krásného vzhledu 
(Gen.39,6) viděla Putifarova žena snad po-
prvé. Ale určitě tomu tak nebylo. „Paní 
domácí“ o něm zcela jistě věděla, možná i 
inspirovala muže, aby ho povýšil. Josef si ji 
určitě vážil. Škoda, že se ovzduší zdravého 
srdečného vztahu pokazilo. Věkový ro-
zdíl pravděpodobně nebyl tak velký, aby 
odrážel vztah matky a syna. Byl vhodný na 
to, aby mezi nimi vznikl vztah milostný. Sit-
uace, kdy se přátelství mezi mužem a ženou 
přesune do oblasti, kdy už nejde o přátelství, 
je v případě vdané ženy či ženatého muže 
velký problém. Pár mých kamarádek to-
muto povolilo uzdy a do statistiky rozvrá-
cených manželství přibylo pár čísel!
 Josef je prvním mužem, u kterého Bible 
popisuje krásný vzhled a krásnou posta-
vu. Zmínka o jeho kráse není bez příčiny. 
Hezký měl být po kom! (Vzpomínáte? 
„Lea měla mírné oči, Ráchel byla krásné 
postavy, krásného vzezření. Genesis 29,17)). 

3 5. října 2014 www.Nedělní listy.cz



zralý Boží muž

8. díl - ne pijan 

Jemu samému krása neškodila, nebyl na 
ni pyšný, nestal se Narcisem ani nepřestal 
myslet na druhé. Jeho krása se stala vážným 
pokušením pro jeho paní. Putifarka se do 
Josefa zahleděla. Mít v domě takového hez-
kého mladíka a nevidět ho, to by dokázal 
jen slepý! Jenže pohledem začala projevo-
vat Josefovi svou náklonnost. Kdyby nebyla 
manželkou, v rámci zamilovanosti by to 
nebylo nic neobvyklého. Ale v jejím případě 
to bylo zlé a nesprávné. „Čistý a nevinný“ 
Josef z nekončícího pohledu jejich očí z 
počátku nevyčetl nic špatného. Jenže ona 
nejen na něho obracela své oči, ale začala ho 
pronásledovat svou náruživou láskou. Josef 
ale zřejmě nebyl natolik slepý, že by neviděl 
oheň ženy, která miluje a chce být milovaná, 
ale nereagoval na něj. Určitě vedl boj sám 
se sebou, ale nechtěl se dopustit „takové 
špatnosti a prohřešit se proti Bohu“ (Gen-
esis 39,9). Zoufalá až trapná situace. Čím 
nedostupnější Josef byl, tím odhodlanější a 
schopna čehokoli byla Putifarka, aby ho „do 
té postele“ dostala.
 Nevím, jak to vnímají muži, ale mám za 
to, že takovým chováním ztrácí žena svůj 
půvab. A přiznávám, jsem konzervativní, 
líbí se mi, když dobývá muž ženu a ne 
naopak. :-) 
 Putifarova žena je ženou, která je zvyklá, 
že se její vůle plní. Když něco chce, tak to 
bude! Zrušila věrnost svému muži a chce, 
aby ji zrušil i Josef. Přeje si, aby si byli rovni. 
Člověk, který spadl do bahna, se tam pokouší 
strhnout i druhé. Naléhala na něj den co 
den. V dlouhodobém pokušení je nebezpečí, 

že se člověk unaví a nakonec podlehne. Tak-
ovému napětí nelze odolávat donekonečna. 
Jednou to musí prasknout. Buď – a nebo! A 
k tomu došlo i v Putifarově domě. Kdo se 
o to postaral? Myslela jsem si, že Putifarova 
žena, protože hledala příležitost, aby mohli 
být s Josefem sami. Ale i zde můžeme vidět 
zásah dobrého Pána Boha, který chce, aby 
se hra už neprotahovala a ukázalo se, kdo 
kde stojí. Žena má příležitost splnit si svůj 
sen, nicméně v náruči místo chtěného Josefa 
svírá jen jeho plášť! Josef utekl, a tím vyhrál. 
Stal se vzorem mravnosti „na věčné časy“.
Pokračování příště. 

JH - NL

“Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou 
ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, 
schopný učit, ne pijan...” 1. Tim. 3,2-3

Ve výčtu vlastností zralého Božího muže 
najdeme kromě většiny pozitivních také ty, 
kterých se máme vyvarovat. Jsou to nega-
tivní vlastnosti, před kterými nás Boží slovo 

varuje. První výstrahou je “ne pijan”.

Abychom správně pochopili, na co si máme 
dávat pozor, musíme se nejprve zamyslet 
nad tím, co vlastně znamená “pijan”?

Pijan je:
• člověk, který si rád a často “přihne”
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otázky 

otázky o bohu 

• člověk, který nezná míru
• člověk, který miluje alkohol
• člověk, který slouží modlám
• člověk, který je závislý
• člověk bez vůle
• slaboch
• zoufalec

  Je velmi pravděpodobné, že ve svém okolí 
určitě znáte někoho, kdo více či méně 
splňuje definici “pi-
jana”.  Český národ 
je znám pozitivním 
přístupem k alkoholu, 
ať už se jedná o pivo, 
víno či tvrdý alkohol. 
To dokládají různé 
žebříčky, ve kterých 
se Česká republika 
umisťuje pravidelně 
na “medailových” po-
zicích (spotřeba piva 
na hlavu, spotřeba 
alkoholu na hlavu, 
atd.). Pavlova výstraha “ne pijan” je tedy 
pro náš národ velmi trefná a aktuální. A byl 
to nejen apoštol Pavel, ale také další místa 
Bible, která nás před alkoholem varují:
Kniha Přísloví 23,29-34; Efezským 5,18
  Na druhou stranu je třeba říci, že Bible ne-
propaguje úplnou abstinenci. Např. apoštol 
Pavel doporučuje Timoteovi “mírné” 
užívání vína ze zdravotních důvodů (1. Tim. 
5,23). O Ježíšovi, který své učení velmi často 
spojoval s návštěvami a hostinami, také 

nikde nečteme, že se vyvaroval vína (více 
či méně zkvašeného nápoje), které v té době 
bylo běžným nápojem. 
  Není nic špatného na tom, otevřít si s přáteli 
po dobré večeři láhev kvalitního vína nebo 
se po horkém letním dni osvěžit dobrým vy-
chlazeným pivem.

  Co si z toho má vzít křesťan, který touží stát 
se zralým Božím mužem?

•  Úplná abstinence není 
nutná, nicméně 

spoustu věcí vyřeší 
a zjednoduší.
•    Křesťan nesmí 
propadnout alko-
holu!
• Křesťan se nemá 
nechat negativně 
ovlivňovat alko-
holem - riziko 
hříchu!
•    Křesťan má 
znát míru a hr-

anici.
•   Pokud by bylo pití alkoholu kamenem 
úrazu pro jiného, je lepší se alkoholu úplně 
zříci (Řím. 14,21)

  Přeji Božím mužům, aby ani v nejmenším 
nebyli v podezření stát se pijany. 
“Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, 
všechno čiňte k slávě Boží” (1. Kor. 10,31)  
  

Otmar H.

15. mluví k nám bůh ještě dnes?
Bible v mnoha případech zaznamenává, jak 
Bůh promlouvá k různým lidem (Ex. 3:14; 
Joz. 1:1; Soudců 6:18; 1. Sam. 3:11; 2. Sam. 2:1; 
Job 40:1; Iz. 7:3; Jerem. 1:7; Skutky 9:15). Ne-
existuje žádný důvod, proč by Bůh v dnešní 
době nemohl, nebo nechtěl k lidem mluvit. 
V Bibli jsou stovky případů, kdy Bůh prom-
louvá a dělo se tak v průběhu více než 4000 

lidských dějin. Ovšem případy, kdy Bůh 
promlouvá slyšitelně, jsou výjimkou, niko-
liv pravidlem. I v biblicky zaznamenaných 
případech, kdy Bůh promlouvá, není vždy 
zřetelně jasné, zda se jednalo o slyšitelný, 
nebo vnitřní hlas.
 Bůh k lidem mluví i dnes. Předně k nám 
promlouvá skrze své Slovo (2. Tim. 3:16-17). 
Izaiáš 55:11 nám říká: „takové je i mé slovo, 
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jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně 
s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně na-
plní své poslání.“ 
 Bible pro nás zaznamenává Boží 
slovo, abychom následně dokázali žít 
křesťanským životem, a také nám přináší 
vše, co potřebujeme ke svému spasení. 
2.list Petrův 1:3-4 prohlašuje, že: „Všechno, 
co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám 
darovala jeho božská moc, když jsme pozna-
li Toho, který nás povolal ve své slávě a 
ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzác-
ná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali 
účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž 
se svět ve své žádostivosti řítí.“
 Za druhé, Bůh promlouvá skrze vjemy, 
dojmy, události a myšlenky a pomáhá nám 
rozlišit dobré od špatného skrze svědomí (1. 
Tim. 1:5; 1. Petrův 3:16). Bůh nám průběžně 
proměňuje mysl tak, abychom přemýšleli 
podobně, jako přemýšlí On (Řím. 12:2). Bůh 
také dopouští, aby se nám děly různé věci, 
kterými nás usměrňuje, pomáhá nám měnit 
se a duchovně růst (Jakub 1:2-5; Židům 12:5-
11). 1. Petrův 1:6-7 nám připomíná následu-
jící: „Proto se radujte, i kdybyste teď museli 
nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé 
zlato se přece zkouší ohněm – vaše víra je 
ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její 
ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v 
den zjevení Ježíše Krista.“
  A za třetí - Bůh někdy promlouvá k lidem i 
slyšitelně. Je nicméně velmi sporné, zda se tak 
děje tak často, jak to někteří lidé prohlašují. 
Také v Bibli, když Bůh k někomu promlouvá 
slyšitelně, jedná se spíše o výjimky, nikoliv 
o běžný jev. Jestliže někdo tvrdí, že k němu 
Bůh promlouvá, vždy porovnávejte vše s 
tím, co říká Bible. Kdyby dnes Bůh promlu-
vil, Jeho slova by plně souhlasila s tím, co 
už je zapsáno v Bibli. Bůh si neprotiřečí. 2. 
Tim. 3:16-17 prohlašuje, že „veškeré Písmo 
je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. 
Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vycho-
vává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk 
dokonale připraven a vybaven ke každému 
dobrému dílu.“
 Možná budete překvapení, ale Bůh prom-
louvá docela jasně i v naši blízkosti, skrze 
jednu sestru z našeho sboru. Posílá vz-

kazy lidem jí blízkým, ale i celému městu. 
Pro Český Těšín poslal tento vzkaz -  „PO-
SELSTVÍ TĚŠÍNSKÉMU LIDU - LIDE 
TĚŠÍNSKÝ, ZAMYSLI SE NAD DŮSLEDKY 
SVÉHO CHOVÁNÍ, NAD TÍM, ŽE MĚ 
ODMÍTÁŠ A ČINÍŠ SVÉVOLNĚ. NECHTĚJ, 
ABYCH SE HNĚVAL, TY JSI VZPURNÝ 
A NEPOSLOUCHÁŠ MÉHO HLASU. 
VOLÁM K TOBĚ. NAVRAŤ SE K BOHU!“

16. je bůh muž či žena? 
Z Bible známe dva fakty, které jsou pro toto 
vysvětlení naprosto jasné. První, že Bůh je 
Duch a nemá lidskou podobu, nebo char-
akteristiku. Druhý, že všechny zmínky v 
Písmu se shodují v tom, že Bůh se lidstvu 
představuje jako muž. Přesto můžeme 
říct, že Bůh je „Osoba“, protože projevuje 
všechny její charakteristiky: má intelekt, 
emoce, přemýšlí a ví co chce. Bůh komu-
nikuje s člověkem a má přátelství.
 Pro lepší pochopení Boha, člověku někdy 
metaforický jazyk užitý v Písmu dává Bohu 
lidské charakteristiky. Úloha těchto lidských 
charakteristik je popsat Boha tak, aby nám 
to pomohlo lépe pochopit kdo Bůh je. Lid-
stvo je fyzické a jsme v našem chápání limi-
továni pochopit věci mimo fyzickou oblast. 
Nicméně Bůh je duchovní bytost a nemůže 
mít fyzické lidské charakteristiky. Jako praví 
Jan 4:24, “Bůh je duch, a ti, kdo se k němu 
modlí, musí se modlit v duchu a v pravdě”.
Potíže přicházejí při vysvětlování faktu, že 
lidstvo je stvořeno jako Boží obraz. Genesis 
1:26-27 říká: „I řekl Bůh: „Učiňme člověka, 
aby byl naším obrazem podle naší podoby. 
Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad 
nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad ce-
lou zemí i nad každým plazem plazícím se 
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maminka vypravuje

mezi dvěma válkami 

po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho 
obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, 
jako muže a ženu je stvořil.“
 Muž i žena jsou stvoření na obraz Boží, 
jsou dokonalejší než kterékoli jiné stvoření, 
přemýšlí, mluví,  cítí, mají svůj názor i 
emoce. Obrazem Božím je myšlena duchovní 
část, kterou má opravdu jenom člověk. Bůh 
stvořil člověka, aby s Ním mohl komuniko-
vat. Takže jenom muž a žena jsou stvořeni 
na obraz Boží, ale nejsou zmenšenými ko-
piemi Boha! To, že my jsme stvořeni jako 
muži a ženy, nevyžaduje, aby Bůh měl 
mužské a ženské črty. Být stvořen na obraz 
Boží nemá nic společného s fyzickými char-
akteristikami.
  I když Bůh není muž, před lidstvem se ro-
zhodl pro mužskou roli. Stejným způsobem 
si i Ježíš Kristus vzal mužské tělo, když 
chodil po zemi a stále se objevuje v mužském 
rodě. Proroci Staré Smlouvy a apoštolové 
Nové Smlouvy vždy mluví o Bohu, Ježíši 
Kristu a dokonce i o Duch Svatém v 
mužském rodě. Bůh se rozhodl zjevit se v 
této formě, abychom snadněji pochopili, 
kdo On je. Bůh dělá vše pro to, aby nám po-

mohl pochopit Ho, naším úkolem je otevřít 
své oči, uši i srdce a nechat na sebe působit 
vše co nám chce říct. Pokud se Pánu Bohu 
otevřeme a budeme důvěřovat tomu, co je 
v Písmu napsáno, bude to ten nejsprávnější 
krok k tomu, abychom se Mu přiblížili a 
pochopili Ho. Důležité je nepokoušet se 
Boha „zaškatulkovat“, nebo Ho „zavřít do 
krabice“ a dát Mu ohraničení, které se Jeho 
charakteru vůbec nehodí.

LS - NL 

Když jsme se za Německa hlásili k Čechům  
a české školy tu nebyly, tak mi nedovolili 
chodit do německé. Za rok si to ale rozmys-
leli, došlo jim, že bych mohla být negramot-
ná a tak jsem šla příštím rokem a rovnou do 
třídy druhé. Ještě že tady vedle nás bydlel 
bratranec Mirek, který chodil do německé a 
tak mi s učením pomáhal. Nás učil německý 
učitel, byl to náš člověk. Alespoň někdy 
mohl promluvit “po našemu”, ale nechtěl a 
nemohl. Já jsem to za rok zvládla. A dokonce 
mě odměnili. Trochu jsem se německy dom-
luvila s anglickými zajatci, kteří blízko nás 
stavěli vysoké napětí a chodili k nám pro 
vodu a uvařit si kávu. To jsme jako děti 
neznali ani čokoládu a pomeranče. Oni nám 
je často nosili, protože dostávali balíky. Brzy 
utíkali z fronty Němci. Nikdo pod trestem 
smrti tu zprávu nesměl šířit. Mstili se na nev-

inných lidech. Nedaleko od nás v Životicích 
v hospodě u Mokroše gestapáci popíjeli. 
Denně tudy tatínek dojížděl ze šachty domů. 
Jak přijížděl k Životicím, slyšel střílení a 
křik. Proto rychle otočil kolo a Životice ob-
jel. Dojel na bludovický kopec a setkal se s 
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žebřiňákem, jenž zapřažen do koní odvážel 
hromadu mrtvol. Po silnici z vozu tekla 
krev, údajně je vezli na židovský hřbitov 
do Lazů. V Životicich stříleli každého po-
dle národnosti. Když se opilí gestapáci mezi 
sebou postříleli nebo poranili, svedli to na 
nevinné muže, protože nemohli unést tu 
hroznou potupu, že prohrávají a mstili se, 
kde mohli. V Životicích tatínkovi zastřelili 
švagra. Když sestra viděla tu hrůzu, tak se 
pomátla a oběsila ve skříni. Zůstala po ní 
tříměsíční dcerka Danuška, která vyrůstala 
bez tatínka. Babička a její dvě tety ji vy-
chovávaly až do dospělosti a také byly bez 
mužů. Když Němci pak utíkali z fronty nebo 
zajetí, tak vše za sebou ničili. V našem okolí 
bombardovali Ostravu, na polích směrem ke 
Kostelci padaly bomby. Náš tatínek přinesl 
z lesa obrovské, 30 centimetrů dlouhé pat-
rony, ještě, že nám nějaká nespadla na dům. 
Dodnes jsou po nich obrovské jámy. Už jsme 
měli i rozestavěnou chalupu. 
 Hodně jsme děkovali Bohu za jeho 
záchranu. Vždy jsme se schovali pod 
ochranu nejvyššího. V modlitbách jsme neu-
stávali a těšili se na osvobození. Až jednou v 
noci přišli osvoboditelé. Kolem nás na polích 
bylo ve stanech 4 000 sovětských vojáků 
přes noc. Jak vtrhli, tak nám začali nadá-
vat, že jsme germáni a všude jenom hledali 
Němce. Hlavně ve sklepě. Tam jsme spali tři 
sourozenci s tetou Hedou. Maminka svítila 
petrolejkou. Nyní přibyla teta Heda. Rusové 
se potřebovali zbavit tatínka, aby se dostali 
k mladé tetě za účelem svých potřeb. Chtěli 
ho zamknout na schodišti. Došlo ke rvačce, 
oni tři a tatínek sám. Chtěli použít zbraň. 
Jeden do něj kopal, druhý ho pažbou tloukl 
do hlavy. Tatínek věděl, že by ho přemohli. 
Začala mu z hlavy téct krev a tak taťka utekl 
do blízkého lesíka a teta se schovala v obilí 
kousek od chalupy. Maminka zhasla lampu 
a tiše potmě šla za námi - dětmi do sklepa. 
My jsme klidně spali a nikdo nic nevěděl. 
To byla také Boží prozřetelnost, že jsme se 
nevzbudili. Byli by nás všechny postříleli. 
Rusové pak utekli verandou ven. Ještě 
třikrát za tatínkem vystřelili a šli ke svému 
útvaru. Ani po tom střílení a kraválu nás ne-
probudili. My jsme klidně spali dál. Celý ten 

nepořádek, dlažbu, stěny a umyvadlo, vše 
od krve, jsme viděli až ráno. 
 Ráno byl v chodbě lékař, tatínek s ová-
zanou hlavou a přímo osobně Žukov - gen-
erál sovětských vojsk. Kousek od nás byl u 
souseda celý štáb. Vyzvali tatínka a tetu, aby 
si vzali kola a šli hledat a poznávat vojáky. 
Velitelé dali nástup a hledali, kdo během noci 
opustil útvar. Netrvalo dlouho a všechny tři 
našli spící v mlátičce u stohu slámy. Teta s 
tatínkem je okamžitě poznali. Dostali do-
provod a vrátili se domů. Pak jsme se dos-
lechli, že je zastřelili. Bylo nám jich líto. Neb-
yli všichni stejní. Tetě vzali kolo, přišla bez 
něj, tak jsme prožili první den osvobození. 
Ani jsme se s tím nemohli chlubit, někdo by 
si myslel, že na ně hážeme špínu. Velkou 
chybou bylo, že vojáci dostávali alkohol, 
aby byli agresivní a nebáli se. To byla Boží 
vůle, aby tu válku vyhráli a naplnila se Boží 
zaslíbení Židům: “Rozptýlím vás do všech 
končin světa.” 
  Maminka byla u všech těchto příběhů, které 
jsem vám poslala. Nic jsem si nevymyslela. 
Hlavní náplní života maminky byla láska, 
víra a práce. V tomto duchu jsem mamince 
nezůstala nic dlužna, ale Bohu ano. Víru 
jsem zachovala, základy víry jsem dětem 
dala, ale za doby komunismu byly s ní velké 
problémy.  Lidé byli zlí a udávali. Měla jsem 
obavy z pronásledování. Až po sametové 
revoluci vše pominulo a já mohu vyznávat: 
“Pane, dej ať si dokážeme vážit každé služby 
konané z lásky k Tobě a Pánu Ježíši. Ať naše 
skutky nejsou zahanbením, nýbrž klíčem k 
bráně Tvého království.”    

HOŠ-U
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svědectví 

dvě osobní výročí - 50 a 40 let 
Jsou chvíle, kdy si člověk uvědomuje, že se 
blíží k cíli a zároveň se ohlíží zpět na prožitý 
život.
 Právě letos je tomu 50 let, kdy jsem byl  
zvolen sborovým shromážděním farářem 
sboru a dne 7.6.1964 instalován jako 7. pas-
tor evangelického sboru a.v. v Komorní 
Lhotce. Po dvouletém vikariátu mi sborové 
shromáždění svěřilo duchovní i adminis-
trativní vedení sboru, který měl tehdy přes 
dva tisíce členů. Deset let jsem pak pracov-
al ve sboru sám, bez vikáře. I když to byla 
doba komunistické diktatury, propagace 
ateismu a velikého úsilí získat mladou gen-
eraci pro komunistické ideály, soustředil 
jsem se především na práci s mladou gen-
erací. Prosil jsem rodiče, aby přihlásili děti 
na náboženství ve školách. Přihlášených 
dětí bylo přes 100, počet pak rostl na 150 a v 
roce 1968 bylo přihlášeno 195 dětí. Vyučoval 
jsem náboženství na deseti školách, na pěti 
českých a na pěti polských. Později byly 
některé školy zrušeny pro nedostatek dětí. 
Kromě účasti na náboženství ve školách 
přicházely děti také do nedělních besídek v 
místě bydliště. V roce 1964 byly nedělní be-
sídky v Komorní Lhotce, ve Smilovicích a v 
Řece. V dalších letech byly otevřeny nedělní 
besídky také v Hnojníku a ve Stříteži. Díky 
ochotným a svědomitým pracovníkům 
měly děti zájem o zvěst Božího slova a 
přicházelo pak do besídek každou neděli až 
120 dětí. Jednou za měsíc 
jsme měli setkání všech 
pracovníků s dětmi, kde 
jsme připravovali pro-
gram práce s dětmi v be-
sídkách i ve sboru a ve 
společných modlitbách 
vyprošovali Boží ochranu 
a moudrost k výchově 
mladé generace. 
   V době mého příchodu do 
sboru se mládež scháze-
la jen ve Smilovicích. 

Postupně se začaly scházet skupiny mládeže 
také v Komorní Lhotce, Hnojníku, Stříteži 
a v Řece. Příprava spolupracovníků a ve-
doucích mládeže byla mým nejdůležitějším 
úkolem. Snažil jsem se být na každém 
setkání mládeže a vždy je povzbudit Božím 
slovem k věrnosti a vytrvalosti. Mládež v 
Komorní Lhotce vytvořila pak dechový 
soubor, který hraje do dnešního dne. Na 
každém shromáždění mládeže se kromě 
jiného programu vždy společně četl a ro-
zebíral jeden úsek z Písma svatého, neboť 
biblická zvěst se dotýká všech oblasti života 
člověka a dává jasné a reálné odpovědi na 
všechny problémy života. Po několika letech 
usilovné práce se scházelo každý týden 
kolem stovky mladých lidí, kteří si dohod-
nutý program svědomitě připravovali a pak 
realizovali. Pravidelně jednu sobotu v měsíci 
si mládež organizovala své „večernice“ s bo-
hatým programem biblickým, výchovným, 
naučným, hudebně pěveckým, recitačním, 
scénkovým a podobně. Na jednu neděli 
v měsíci připravovala mládež nedělní 
odpolední evangelizaci. Každým rokem byl 
uspořádán několikadenní evangelizačně 
rekreační pobyt pod stany v přírodě, zájez-
dy do různých sborů naší vlasti, brigády při 
sbírání brambor v místním JZD a při úpravě 
hřbitova ve spolupráci s MNV.
  Kromě práce s dětmi a mládeží bylo mým 
úkolem vykonávat nedělní bohoslužby v 
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českém i polském jazyce, 
odpolední bohoslužby v 
kazatelské stanici a pak se 
zúčastnit nedělních odpoled-
ních biblických hodin aspoň 
na chvíli s krátkým slovem 
povzbuzení. 
 Uprostřed týdne byly také 
návštěvy nemocných, často 
s Večeří Páně, rozhovory se 
snoubenci, pohřby, svatební 
obřady, pracovní porady a 
biblicko-modlitební setkání. 
Všechny úkoly v pěti obcích bylo možné 
časově zvládnout jen pomocí motocyklu 
a později pomocí trabanta, na který nám 
podstatně přispěli rodiče manželky. Sboroví 
pracovníci se scházeli pravidelně jednou 
v měsíci na odbornou přípravu biblických 
hodin. Tato setkání byla zároveň modliteb-
ním soustředěním za požehnání sborové 
práce. Pán Bůh této práci opravdu žehnal. 
Díky Božímu požehnání, ochotné službě 
mnohých spolupracovníků a díky obětavé 
službě mé manželky bylo realizováno dílo, 
které mnohé lidi inspirovalo k následování 
Pána Ježíše.
  Ke slávě Boží zpívaly dva smíšené pěvecké 
sbory, dva pěvecké soubory sester, dva de-
chové soubory a různé hudební skupinky 
mládeže; všichni radostně oslavovali Pána.
   Jelikož církevní budovy byly již velmi zchá-
tralé, dalo se staršovstvo do náročného díla. 
Nejprve byla provedena důkladná oprava 
kostela, částečná výměna lavic a pak opra-
vy hřbitovních kaplí v Řece, Smilovicích 
a Hnojníku, a také oprava sborového 
domu, kde bydlela rodina kostelníka. Na 
návštěvy sboru přijížděli také vzácní hosté 
jako prezident Světové luterské federace 
Frederik A. Schiotz z Minneapolis, tajem-
ník SLF  Paul Hansen ze Ženevy, proděkan 
fakulty v Bratislavě ThDr. Vl. Olexa a gen.
biskup slovenské evangelické církve ThDr. 
Jan Michalko, pastor Augstkalus z Rigy, 
ThDr. A. Jagucki z PLR a jiní. Největší ra-
dost prožívali všichni, když se v kostele 
shromáždila několikrát v roce mladá gener-
ace s bohatým programem a všichni spolu s 
dětmi a mládeží velebili našeho Pána. 

   Zástupy dětí a mladých lidí ve službě Kris-
tu byly však velikou provokací pro ideology 
komunistické strany, která měla v progra-
mu Kristovu církev zničit. Vzpomínám na 
slova jednoho komunistického vůdce: Za 
dvacet let přestane církev existovat, do ko-
stela přijde možná jen pár starých babiček. 
Horliví ideologové KSČ připravili pro mne 
druhé výročí. 
  Na podzim roku 1974 jsem obdržel dopis 
z KNV v Ostravě, kde bylo napsáno toto ro-
zhodnutí:   „Severomoravský KNV v Ostravě  
o d n í m á  ve smyslu ustanovení par. 17 
vl.nař.č. 221/49 Sb. státní souhlas panu Stan-
islavu Kaczmarczykovi, nar 11.9.1936, duch-
ovnímu Slezské církve evang. a.v. v Ko-
morní Lhotce, okres Frýdek Místek s právní 
účinností od 1. prosince 1974, z důvodu 
ztráty všeobecné způsobilosti k výkonu 
duchovenské činnosti.“ 
 Není to poprvé ani naposled v dějinách 
Kristovy církve, co jsou Ježíšovi svědkové 
umlčováni. (Sk.ap.4,18; 5,28.40.) Člověka 
je možno umlčet, ale Ježíšovo evangelium 
bude pronikat dál do světa jako mohutná 
obživující Boží moc. Jsem vděčný Pánu, 
že většina mladých i starších členů sboru 
se nedala odradit komunistickým útokem 
a zůstali věrní Pánu ve službě i v násle-
dování. Dnes jsou mnozí z nich horlivými a 
zkušenými pracovníky ve sborech.  
  Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, 
jedinému Bohu buď čest a sláva na věky 
věků. Amen. 1.Tim.1,17. 

Mgr.St.Kaczmarczyk
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zamyšlení

předvolební bubáCi 
Blíží se další volby, politici nám opět slibují 
a taky nás straší.
  Jedním z témat, které bylo v minulých vol-
bách používané spíš extrémními stranami a 
nyní i těmi solidnějšími, jsou muslimové, a 
to muslimové jako hrozba pro naši českou 
kulturu.
  Co a jak ale chceme chránit?
 Tím, že se k nám kdysi dávno vypravili 
věrozvěstové Cyril a Metoděj, jsme dostali 
šanci na jiný vývoj v naši zemi v návaznosti 
na křesťanské hodnoty. Přestože mnozí lidé 
nemají rádi křesťany a mnozí šťouralové 
pořád připomínají temnější části historie 
(upalování čarodějnic, křižácké války), 
neuvědomují si, že za vším zlým musí hle-
dat lidi, ne Boha. Díky křesťanské víře máme 
dána všechna základní pravidla, od kterých 
se ta další dále odvíjí. Víru v Boha ale naše 
země postupně ztrácí. Lidé nevěří v toho, 
díky kterému se máme v naší zemi dobře.
 Proto se opět ptám: „Co a jak chceme 
chránit?“. Vždyť naši kulturu si už ničíme 
sami. Pitím alkoholu, kdy od osmnácti let 
můžeme pít, jak se nám zlíbí. Kouřením 
na veřejnosti. Drogami, které se dají lehce 
sehnat. Neomezenou pornografií na in-
ternetu. Hracími automaty a hazardem, 
kdy opět od osmnácti let můžeme hrát, až 
přijdeme o všechny peníze. V našich vztazích 
stavíme tradiční po-
jetí rodiny na druhou 
kolej. Mnoho párů 
žije takzvaně na 
hromádce, protože 
nechtějí mít 
větší závazky. 
Uznáváme ho-
mosexuální svaz-
ky. Zlehčujeme 
rodičovství, kdy si 
od dítěte můžeme 
pomoci pilulkou 
jako od nějaké 
nemoci. Odk-

ládáme děti do baby boxů nebo do kojeneck-
ých ústavů jako nepotřebné věci. Přebíráme 
východní filozofie bez zamyšlení nad do-
padem na naše životy. Takto bych mohl 
pokračovat dál a dál.
  Nestrašme se tedy muslimy, jsou tu mno-
hem aktuálnější problémy, které nezmizí 
samy o sobě. Bez Boha a neřešením aktuál-
ních problémů v našich životech si svoji kul-
turu zničíme sami.
  Nebojte se muslimů. Ježíš nechce, abychom 
se nenáviděli. Říká: „Milujte své nepřátele, 
prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, 
žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se 
za ty, kdo vám ubližují.“ (Lk 6,27-28). Jinde 
nám přislibuje pomoc: „Vždyť Bůh řekl: 
‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ 
Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně 
stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat 
člověk?“ (Žd 13, 5-6).
 Jedině když ho budeme mít na prvním 
místě a když budeme svými životy ukazo-
vat na něj, můžeme ubránit naše křesťanské 
hodnoty, které patří do naší kultury, před 
okolním světem. On nám v tom pomůže. 
Když se navzájem budeme přijímat s lásk-
ou, pak m ů ž e m e 
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dopomáhat lidem kolem nás ke změně. 
Jako křesťané nemáme mít v sobě nenávist. 
Nenávist nikoho k Bohu nepřivede. Jak 
můžeme mluvit o milujícím Bohu, když 
máme v srdci nenávist?
  Mnoho křesťanů ve světě umírá pro svoji 

víru, nezapomněli, v koho věří. Děkujme 
za ně Bohu, že nám dávají příklad, že se 
nemáme bát i zemřít pro víru.
  Hledejme tedy otázky, co můžeme udělat 
pro oslavu Boha, ne čím se strašit. 

Jaromír Fober

ze života sboru 

naše potravinová banka
Vážené sestry a bratři, chtěli bychom pomoct 
těm, kteří nemají dostatek financí na potrav-
iny nebo žijí v hmotné nouzi. Proto jsme 
přišli s myšlenkou zřídit u nás potravinovou 
banku. Znamenalo 
by to vždy jednou za 
měsíc provést sbírku 
potravin a den nato 
je vydat těm, kteří to 
nejvíce potřebují. Jsme 
si vědomi toho, že jed-
nou za měsíc obdržet 
potraviny je po lidi v 
nouzi málo. Pokud se 
akce dobře rozjede, do 
budoucna počítáme s 
častějším výdejem.
první sbírka potravin proběhne 1. listopa-
dovou neděli, tedy 2. 11. 2014 do 10:30. U 
prostředních dveří do kostela bude vystave-
na krabice, kde budete moci vkládat potrav-
iny, které přinesete jako dar – příspěvek do 
potravinové banky.
Co se hodí jako potravina do potravinové 
banky? 
Měly by to být potraviny trvanlivé bez nut-
nosti skladovat v lednici, originál zabalené 
a ne těsně před dobou spotřeby. Např. 
těstoviny, rýže, trvanlivé mléko, paštika, 

konzervy (rybí, masové,...), suchary, knack-
ebroty, piškoty, ...  (cokoliv co byste třeba i 
vy přivítali k jídlu).
Pokud byste si nebyli jistí, zda je to či ono 

vhodné nebo se 
nechtěli zdržovat s 
výběrem v obchodě, 
ale přesto se Vám tato 
akce líbí, můžete ji 
podpořit i finančně. 
Za Vaše dary budou 
samozřejmě nak-
oupeny potraviny, po 
kterých bude největší 
zájem.
kdy bude probíhat 
výdej potravin?

výdej potravin proběhne v pondělí 3. 11. 
2014 od 14 do 18 hodin. 
pro koho je potravinová banka určená?
Potravinová banka je primárně určená pro 
jednotlivce nebo rodiny v hmotné nouzi. 
Jídlo z banky bude vydáváno v úměrném 
množství. 
Prosíme vás, pokud je ve Vašem okolí 
někdo o kom víte, že by mu nabídka jídla 
přišla vhod, informujte ho o této akci. Rádi 
uvítáme lidi ze sboru nebo mimo něj. 

David Harok

22. jednání staršovstva
- Staršovstvo projednalo body, jak bude 
vystupovat na konventu, který se letos 
bude konat 8.11. v Novém Jičíně. Navrhlo 
účastníky, kteří se za sbor budou konventu 
účastnit.
-  Na základě možnosti pobírat příspěvek 

od úřadu práce na zaměstnance staršovstvo 
rozhodlo zaměstnat s. Berglowiecovou na 
pozici sborové uklízečky. 
- Starším byl přečten dopis ředitelky mateřské 
školky Loďka s. Lenky Chrobočkové o 
poskytnutí bezúročné půjčky na pokrytí 
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křty 
Valentine Dziadková
Karolína Janovská

pohřby
Emilie Šotková
Otto Jekielek

svatby 
Vladimír Knopp a Lenka Boszczyková

Ján Mičacík a Veronika Zmijová

jubilanti v říjnu
Emilie Bartoszová, Květoslava Cviková, 
Josef Gruszka, Emílie Humplíková, Renata 
Kempná, Emil Lehocký, Jaroslava Morcink-
ová, Otmar Poncza, Lydie Prymulová, Al-
fred Szender, Růžena Tomiczková 

stávajících výdajů spojené s provozem. CMŠ 
prozatím neobdržela platbu od Ministerstva 
školství, nicméně provozní náklady již nas-
taly. Staršovstvo s půjčkou ve výši 40 000 Kč 
souhlasí s tím, že bude splacená do konce 
kalendářního roku 2014. 
- Br. Kisza informoval, že se sešel se zástupci 
firmy RID Consulting, která nabídla sboru 
dělat účetnictví. Cena za vedení účetnictví 
včetně poplatku za serverovou licenci a ak-
tualizace programu MRP činí 1210 Kč s DPH 
za měsíc.
- Instalace br. Mojmíra Blažka proběhne 
19.10.2014 v 15:00. Dopoledne bude kázat 
host, odpoledne br. Mojmír Blažek.
- 5.10. proběhne Večeře Páně pro nejstarší 
sboru, s. Cieslarová požádala oba faráře o 
jejich účast. 
- Ve 2. adventní neděli 7.12.2014 zazní 
dopoledne během bohoslužeb pár písní cim-
bálové skupiny Cappella a odpoledne bude 
jejich koncert s dobrovolným nebo symbol-
ickým vstupným.
- Na základě revize spalinových cest a ply-
nových zařízení byly odhaleny závady. Br. 
Petr Chroboček objedná potřebné práce. 
- Proběhla elektrorevize, nicméně firma Ca-
sel revizi nechce vystavit z důvodu prob-
lematického a zastaralého topení pod lavi-
cemi.
- Sbor byl vyzván k vypovězení stávající sm-
louvy s T-Mobile a uzavření nové – méně 
výhodné. Je nutné, aby se sešli zástupci 

sboru a zástupci předkladatele smlouvy. 
Nicméně nic nenasvědčuje tomu, že by 
původní smlouva měla být vypovězena, nej-
sou naplněna výpovědní ustanovení. 
- Br. Humplík jako jednatel společnosti 
ZABI CZECH s.r.o. nabídl sboru montáž au-
tomatických posuvných vrat ze zahrady na 
ulici Divadelní v hodnotě 25 000 Kč jako dar 
sboru. Staršovstvo s darem souhlasí a bere 
na vědomí podmínky firmy ZABI.
- Br. Štěpán Janča představil projekt misie 
v severních Čechách. Situaci projednával 
s místní seniorkou, která byla velice mile 
překvapena našim zájmem. Nabízí se týden-
ní brigáda na nějaké sborové budově nebo 
kostele, kde by došlo s prvotnímu sezná-
mení  s místními lidmi a proniknutí do jejich 
tíživé situace. Další možností by bylo vyslat 
tam profesionálního misionáře pod Dětskou 
misií nebo podobnou organizací a náš sbor 
by jeho činnost finančně podporoval. Také 
je možnost spojit síly s misijní skupinou 
br. Kristiana z Norska, která působí už 3 
roky v Ostravě-Porubě a spolupracuje se 
SCEAV. Každý rok pořádá Impluls week, 
kde vytvoří teamy lidí zastoupené míst-
ními a zahraničními lidmi, skupinu doplní 
misionáři. Po dobu týdne probíhá v parku 
nebo na hřišti města program pro děti a 
dospělé.

křty, pohřby, svatby, jubilanti

pro Chytré hlavy 
Které slovo nepatří do období Starého záko-
na?
ARCHA, DAVID, FARAO, JERICHO, 

MANA, PETR, IZÁK, SODOMA, NOE, RE-
BEKA
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co nás čeká

V neděli 5. října 2014 v 15:00 proběhne v 
kostele a poté v sále přístavby setkání starší 
generace spojené s večeří páně. Všechny 
starší srdečně zveme. 

5. října v 9:00  bude v Křesťanské centrum 
na ul. Slovenská zahájen den modliteb za 
pokoj pro jeruzalém. Připojit se můžete 
všichni, třeba i na dálku. Následovat pak 
budou dni židovské kultury - 6-12.10.2014, 
na které už zve město Č.Těšín - plakát 
najdete u východu z kostela. 

V ústředí SCEAV Na Nivách od 11.10.2014 
- 14.03.2015 chystají biblické školení 
pracovníků. Probíhat budou každou 2. a 4. 
sobotu. Podrobnější informace najdete na 
letáčcích u východu z kostela.

Pěvecký sbor Keep Smiling Gospel 
Orlová a YMCA Orlová si vás dovoluje 
pozvat na gospelový workshop, vedený 
vynikajícím londýnským sbormistrem, 
zpěvákem a kazatelem Davidem Danielem v 
termínu 10.- 12. 10. 2014 v Orlové.  Přihlášky 
najdete na www.keep-smiling.cz.

19. října 2014 proběhne v našem kostele 
sborová slavnost s celodenním programem, 
spojená s instalací br. mojmíra blažka do 
pozice faráře sboru. Pozváni jsou zajímaví 
hosté. Začátek je v 15:00. Srdečně zveme 
všechny sestry a bratry.   

manželské večery - Začínáme ve středu 
15. října 2014 a kurz bude ukončen ve středu 
3. prosince 2014. 

Kurz Manželské večery je soubor osmi 

setkání, sestavený tak, aby pomohl každému 
manželskému páru upevnit jeho vztahy. 
Cílem je pomoci párům vybudovat zdravé 
celoživotní manželství. Cyklus osmi setkání 
má tato témata: Vybudovat pevné základy, 
Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla 
odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý 
sex, Láska v akci, Slavnostní závěrečná 
večeře. Komu je kurz určen? 

Je pro každou manželskou dvojici, 
která chce spolupracovat a investovat do 
svého vztahu. Kurz je užitečný jak pro 
manželství bez problémů, pak pro ty, kteří 
mají potíže. Páry jsou vedeny k tomu, aby 
začaly komunikovat konstruktivně. I když 
je kurz založen na křesťanských zásadách, 
je pro páry, které se považují za křesťany, 
i pro páry, které se za křesťany nepovažují. 
Kurz přinesl užitek mnoha dvojicím z obou 
skupin.

Kurz probíhá po osm všedních večerů. 
Každé setkání začíná večeří, následuje 
promluva, po které mají manželé příležitost 
si spolu popovídat o tématu večera i o 
důležitých otázkách, na které ve spěchu 
všedního dne nezbývá čas. Soukromí 
každého páru je respektováno, skupinová 
diskuse není součástí kurzu a o svém 
vztahu nemusí nikomu dalšímu nic říkat. 
Kurzy probíhají v kavárně Pamoja ve 
Sborovém centrum Hutník, Revoluční 609, 
Třinec (vedle evangelického kostela). Kurzy 
se budou konat ve středy od 18 hodin. 
Začínáme ve středu 15. října a kurz bude 
ukončen ve středu 3.prosince. Kurzovné 
činí 700 Kč / pár za všech pět setkání, platba 

oznámení
  Ve školní roce 2014-15 proběhne v prostorách 
sboru konfirmační vyučování dětí s rokem 
narození 2001 a starších. Rodiče, hlaste své 
děti v kanceláři telefonicky, mailem nebo 
osobně. První schůzka proběhne 9.9.2014 v 
16:00 v sále přístavby. Tel. 558 745 191, mail.: 
cesky-tesin@evangnet.cz  

Náboženství v následujícím škol. roce bude 
probíhat takto: ZŠ Masarykova (ul.Komen-
ského) - úterý 11:30h; ZŠ Hrabina pracoviště 
Slezská – pondělí 13:00h a pracoviště Os-
travská – úterý 13:15h;  ZŠ Slovenská – 
čtvrtek 13:15h - tam budou dojíždět i děti ze 
ZŠ Pod Zvonek.
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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.
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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

pokud máte touhu hmotně přispět 
naší mateřské školce loďka, vězte, že 
dětem chybí ještě kočárek pro panenku 
(i s panenkou :-)),  korálky na navlékání, 
razítka, nálepky, plastelína, koloběžka, 
trojkolka. 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. 

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. 

jsme pět malých koťátek,
roztomilých mláďátek.

jistě se vám budem líbit,
to vám můžem rovnou slíbit.

kdo si jedno vybere, 
malý bonus dostane.
ke každému kotěti
obojek máš vzápětí.

k čemu slouží? nemáš zdání?
před klíšťaty nás ochrání!

a kdo nás dva odebere,
toaletu navrch bere.

můžete  nás zdarma mít,
čekáme na vás u schulhauserových.

777 809 138

hotově při prvním setkání. Součástí ceny 
jsou studijní brožury a malé občerstvení.
Více informací na - www.kurzy.sceav.cz

konference rodin se uskuteční ve dnech 
25.- 27.10.2014 opět v hotelu Relax v Rožnově 
pod Radhoštěm - info na www.kr.sceav.cz

setkání žen - od dívky až po babičku. V 
termínu 29.11.2014 se bude konat další, v 
pořadí 8. setkání dívek a žen. Hostem bude 
Pavel Raus. Aktuální informace, přihlášení a 
program bude vyvěšen na stránkách www.
konference-zen.cz.
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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 mezidenominačním setkání žen v Českém Těšíně
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.e-cirkev.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...

www odkazy

www.Nedělní listy.cz  5. října 2014 16


