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pokračování na další straně

Milí čtenáři, 
přinášíme Vám předposlední číslo 

Nedělních listů v tomto roce. Podzim 
člověka tak trochu láká k bilancování a 
přemýšlení. Doufám, že i naše noviny Vám 
poskytnou pár podnětů, nad kterými se dá 
rozvažovat. 

Můžete si přečíst svědectví o čínské 
podzemní církvi. To, co autor popisuje, 
se nám, bydlícím nyní v poklidu střední 
Evropy, zdá naprosto neuvěřitelné. Navíc 
Vás po přečtení možná napadne stejný 
paradox jako mě - zatímco čínská církev 
v době útlaku překotně rostla, ta naše v 
poklidu skomírá. Škoda. 

I my středoevropané však máme za sebou 
dny, které nebyly pěkné. Na období druhé 
světové války vzpomíná sestra ve své 
pravidelné rubrice. 

A jak to bylo s rozmetáním chrámu a co 
tím chce Ježíš říct? Přečtěte si. 

Milí přátelé, podnětné podzimní dny Vám 
za celou redakci přeje

   Jana Foberová 

Brněnská tisková misie, z. s. (BTM) 
Smetanova 9 
602 00 BRNO 
Telefon: 545 224 222, 
736 528 786 
E-mail: btm@btm.cz 
Web: www.btm.cz 
IČO 44991002
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno - 
pobočka Černá Pole  Merhautova 1, 604 11 Brno 
Č. ú. 94532621/0100   SWIFT: KOMBCZPP

Počet zaměstnanců: 7
Počet dobrovolníků: 15

Brněnská tisková misie je ekumenická 
nezisková společnost, jejíž náplní je šíření 
křesťanského poselství naděje, víry a lásky 
formou krátkých misijních textů - letáčků. 
Cílem je morální a duchovní ozdravení 
národa. Texty povzbuzují v těžkých obdo-
bích života, samotě, v nemoci, pomáhají 
nalézt smysl života, překonat stresové 
situace, závislost na alkoholu a drogách, 
vyzývají k obnově rodiny, morálky, varují 
před sektami, informují o křesťanství apod. 
Mají osvětový charakter (prevence AIDS, 
návykové látky). Svou přístupnou formou 
a krátkým slovem se hodí právě do dnešní 
uspěchané doby. 
  Texty vycházejí ve velkých nákladech a jsou 
cílově orientovány: pro rodiny, děti, mládež, 
seniory, lidi s problémy aj. Jsou rozšiřovány 
zdarma našimi spolupracovníky - odběrateli 
(členové různých církví) všem zájemcům - 
jednotlivcům i organizacím. Letáčky distrib-
uujeme také do nemocnic, léčeben, věznic, 

organizujeme přednášky na školách apod. 
Součástí naší práce je písemný, telefonický 
i osobní kontakt s lidmi, kteří reagují na 
letáčky a hledají smysl života. Texty jsou ne-
prodejné.

Jak vznikla brněnská tisková misie? 
Tato myšlenka vznikla ještě za totality, kdy 
pan Ing. Josef Sečka emigroval do Rakouska 
z důvodů velkého pronásledování komu-
nisty. Brzy se zapojil do návazné práce v 
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pokračování z předchozí strany

zahraniční křesťanské rozhlasové misii 
TWR. Pod pseudonymem Pavel Bolar začal 
do tehdejšího Československa posílat těm 
posluchačům, kteří reagovali na vysílání a 
měli četné dotazy ohledně víry, zahraniční 
křesťanské letáčky. Jak si br. Sečka často 
posteskl – tyto však byly psány často 
špatnou češtinou, byly nebarevné a bylo jich 
málo.
  Po skončení totality a po založení pobočky 
TWR v Brně přemýšlel br. Sečka o možnosti 
vydávat kvalitnější letáčky přímo z domácí 
produkce. Z finančního i odborného hl-
ediska tu byla jen jediná možnost - obrátit 
se na některou ze zahraničních profe-
sionálních tiskových misií o pomoc. Na 
výzvy odpověděla jediná tisková misie, 
a to z Německa v Marburgu (Stiftung 
Marburger Medien). Zrovna v této době 
zamýšlela podpořit misijní práci za bývalou 
železnou oponou. Po předložení projektu 
souhlasila s pomocí, ale pod podmínkou 
vzniku samostatné tiskové misie pro celé 
Československo. 
  Na jaře, v roce 1992, mohla být z Boží mi-
losti BTM založena. A tak díky bratřím a ses-
trám z Německa, kteří na tuto práci, zejména 
na drahý tisk letáčků po mnoho let (více než 
20) finančně přispívali, mohlo a může být i 
u nás prostřednictvím těchto misijních textů 
zvěstováno evangelium.

Hlavní aktivity btM:
- Vydávání misijních letáčků vč. speciálních 
produktů (hry, dárkové letáčky s přílohou, 
dárkové krabičky aj.) 
- Prezentace metody tiskové misie v církvích 
aj. organizacích (osobní evangelizace, misie 
a media) 
- Posílení misijní aktivity věřících. Podpora 
misijních skupinek (vč. vydávání misijních 
materiálů) 
- Organizování osvětových a misijních akcí 
- Hudební aktivity (příležitostné koncerty, 
vydávání vlastních CD) 
- Návazná služba (korespondence s 
odběrateli).
 Pozvání do sborů:

 Rádi přijmeme 
pozvání do vaší 
církve s nabíd-
kou programu o 
metodách tiskové 
misie. 

Cíl návštěvy: 
- Pomáháme 
církvím zvýšit 
misijní aktivitu 
j e d n o t l i v ý c h 
členů zapojením 
do rozsévání 
evangelia  prostřednictvím letáčků. 
- Vedeme věřící ke spolupráci v 
evangelizačním úsilí. Je ideální, když se 
vytvářejí ve společenstvích živé misijní 
skupinky. Tyto pak tvoří misijní oporu 
společenství. Snažíme se je vést k cílené mis-
ijní práci v regionu a ke spolupráci s jinými 
denominacemi. 
Co nás aktuálně těší: Stále rostoucí zájem 
o naše misijní produkty, velmi pozitivní 
reakce na jejich duchovní poselství.

Co nás aktuálně trápí:  
Bojujeme s časem, nejednou jsme zváni i na 
tři akce (prezentace) v jednom dni. Nebývá 
jednoduché to vše zvládnout.

Plánované novinky: 
Především produkty ve 3D, vydávání 
drobnějších i obsáhlejších publikací 
(donedávna to byly jenom letáčky).

Pozdrav pro čtenáře nedělních listů: 
Všem čtenářům Nedělních listů chceme 
především poděkovat za podporu naší 
služby. Vzhledem k roční době pak přejeme 
všem bez rozdílu pokojný závěr roku, ra-
dostné dny adventní a vánoční, požehnaný 
nový rok 2015!

Jan Titěra, vedoucí BTM, MSCH - NL
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téma 

Putifarova žena ii
Naše touhy, náklonnosti a pudy nemají být 
zničeny, nýbrž vyžadují neustálý boj. Musí 
být stále kontrolovány Božími zákony. 
Pokušení v sexuální oblasti je veliké pro 
každého. Jako náctileté puberťačky jsme se 
ve škole s holkami smály otázce: “Co dělají 
kluci ve dvou minutách během dne, kdy 
nemyslí na sex?“ 
  Bible se staví k této problematice otevřeně:
„Umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, 
necudnost, vášeň, zlou touhu… (Koloským 
3,5). Boj, který náročným dnem nekončí… 
Otázka mravnosti je otázkou našeho char-
akteru a příležitostí. Putifarova žena útočila 
na Josefa den co den a potom využila ch-
víle samoty. Jen ona a on. Pro Josefa byla 
věc komplikovanější ještě tím, že ona byla 
jeho paní a nebylo radno si to s ní pokazit. 
Mohl třeba doufat, že by se postarala, aby 
se o tom nikdo nedozvěděl. Díky svědomí 
vypěstovanému na Božím slově se rozhodl 
tak, jak se rozhodl. Utekl! Muselo mu dojít, 
že jeho odmítnutí bude znamenat konec ka-
riéry v Putifarově domě.
  Putifarka zůstala sama svírajíc Josefův plášť 
v rukou. Zklamaná ze své náruživé lásky. 
Splnění jejího snu bylo nadosah, ale nedo-
padlo to dobře. Uražená, vzteklá, ponížená 
z toho, že se jí odvážil někdo vzepřít. Na 
to nebyla zvyklá. Vládla, rozkazovala, až 
dosud měla, co chtěla! V 
mžiku se jí v hlavě rodí 
nový plán a jako čtenáři 
tohoto příběhu jsme 
svědky úzké hranice mezi 
láskou a nenávistí. Náhle 
si přeje a udělá všechno 
pro to, aby se Josef dostal 
až na samé dno nejhlubší 
propasti. Zazní žalostný 
výkřik o pomoc před zvrh-
líkem. (Genesis 39,13-14). 
 Dá se předpokládat, že 
Josef po vymanutí se z 
náruči Putifarovy ženy 

děkoval Bohu za to, že nepodlehl pokušení. 
Na nebezpečí ztráty pláště ani nepomyslel. 
Plášť může mít další, ale jak by nahradil 
ztracenou čistotu?
Mezitím už pomstychtivá žena líčí své 
„story“ svému muži a ten po předložení 
„důkazu“ nemá důvod pochybovat. Nev-
inný Josef je vsazen do vězení a v očích Pu-
tifara a široké veřejnosti ztrácí na dlouhý čas 
nevinnost. I bez současných médií se tento 
skandální příběh dozvídá celé okolí. 
 Možná nás zaráží zloba Putifarovy ženy. 
Možná připouštíme, že kvůli mužům jsou i 
dnešní ženy schopny lhát, osnovat plány, ro-
zbíjet rodiny. A možná v našem uvažování 
pokročíme dál a za příběhem Putifarky 
uvidíme skrytou manželskou tragédii. 
Vůbec není nereálné to, že do manželství s 
Putifarem vstoupila ne z čisté lásky, ale přes 
velký věkový rozdíl z majetkových důvodů 
pro zabezpečení celé rodiny. Manžel 
kvůli vysokému postavení byl asi věčně 
zaneprázdněn a mimo domov. A dokonce 
původně hebrejské slovo pro královského 
dvořana, kterým Putifar byl, má význam 
„eunuch“ – vykleštěný, vykastrovaný muž. 
Dost možná, že manželku ani nedokázal 
pohlavně uspokojit. 
  Jsem si jistá, že to nejsou dost dobré argu-
menty schvalující chování Putifarovy ženy. 
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zralý Boží muž

9. díl - neMá být nadutý

Ani omlouvající její touhu po jiném muži. 
Ale můžeme tak pochopit a uznat, že Puti-
farka se „nerovná“ smilnice. Kdyby tomu 
tak bylo, ani plášť v jejich rukou by ostatní 
nepřinutil věřit jejímu vyprávění. 

 Příběh Putifarovy ženy a její vztah k Jose-
fovi nás všechny varuje, ale také povzbuzuje 
k dobrému boji víry!

JH - NL

“Neboť biskup má být bezúhonný jako správce 
Božího domu. Nemá být nadutý,...”  Tit. 1,7

V dnešním díle našeho seriálu “Zralý Boží 
muž” pokračujeme v představení další neg-
ativní vlastnosti. Zatímco v minulém díle 
jsme přemýšleli nad člověkem, který “nemá 
být pijan”, dnes se zamyslíme nad někým, 
kdo “nemá být nadutý”. Pozorný čtenář si 
také zajisté všimnul, že v úvodním biblick-
ém odkazu jsme klasický text z 1. Tim. 3,2-4 
nahradili odkazem na List Titovi 1,7-9, kde 
najdeme podobný výčet vlastností Božího 
muže. Požadavek na “nemá být nadutý” se 
nachází hned na druhém místě za člověkem 
bezúhonným.

Kdo vlastně je nadutý člověk? V jiných bib-
lických překladech najdeme tato synonyma: 
člověk samolibý (B21) či svémyslný (Bi-
ble kralická). O nadutém člověku bychom 
také mohli hovořit jako o egocentrickém, 
umíněném, chamtivém a marnivém. V 
řeckém originále je použito slovo “au-
thadés”, které se překládá jako samolibý, 

arogantní, tvrdohlavý. V Bibli je toto slovo 
použito ještě jednou, a sice v textu 2. Pt. 
2,10, kde jsou výrazně negativně popisováni 
hříšníci jako “drzí opovážlivci”. 

Může být vůbec takto negativním (negativi-
stickým) člověkem křesťan?
Ano i ne. Je zřejmé, že takto jasně nadutý 
člověk by v křesťanství “vyčníval” a 
zřejmě by musel své chování brzy řešit. O 
to zákeřnější mohou být některé jiné formy 
nadutosti, které jsou méně křiklavé a nápad-
né. Uveďme si příklady:
Nadutec v rodině - člověk, který svou rod-
inu na jedné straně vede k Pánubohu, chodí 
do kostela, stará se, plní svou roli otce, 
zdánlivě je vše v pořádku. Na druhé straně 
rodinu vede jako diktátor, o všem rozhoduje 
sám, má patent na pravdu a nikdo mu nesmí 
do jeho rozhodování mluvit. 
Nadutec ve sboru - člověk aktivní, člen 
staršovstva. Při hlasování se staví proti 
každému návrhu, který není z jeho hlavy, 
byť jen z principu. Když ostatní hlasují 
“pro”, on bude vždycky “proti”. Svůj návrh 
vždy považuje za nejlepší, ostatní odmítá a 
neposlouchá.

Kde jsou příčiny takového chování?
Někteří lidé se naučili žít egocentricky, jsou 
zhýčkaní a domýšliví. Jedná se o známku 
duchovní a duševní nezralosti. Kořeny tako-
vého chování jsou v jejich minulosti - buď se 
jim v dětství příliš povolovalo a oni si takto 
zvykli jednat, anebo byli v určité fázi vývoje 
silně omezováni a pak své egocentrické za-
trpklé postoje berou jako neustálou odplatu 
za příkoří z dětství.
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otázky 

otázky o boHu 
17. Co to znamená mít boží 
bázeň? 
Pro nevěřící Boží bázeň 
nejspíš znamená strach ze 
samotného Boha, možná i 
Božího soudu, ale nejvíce 
asi ze samotné věčné smrti. 
Pro věřící znamená Boží 
bázeň něco zcela odlišného. 
Je to úcta ke svchovanému 
Bohu, ale i obava zarmoutit 
Jej svojí neposlušností. 
Poměrně jasně je to napsáno 
v ep. Židům 12:28-29: 
„Poněvadž tedy přijímáme 
neotřesitelné království, 
buďme vděční a tak služme Bohu přijatelným 
způsobem, s úctou a bázní. Neboť náš Bůh 
je stravující oheň.“ Taková úcta a bázeň 
je přesně to, co Boží bázeň znamená pro 
křesťany. Toto je pro nás motivace, abychom 
se oddali Stvořiteli vesmíru a uznávali Ho 
jako největší autoritu, která je vševědoucí, 
ale zároveň nesmírně milující.
 Můžeme se setkat i s tím, že někteří 
pro věřící přeformulovali Boží bázeň na 
„respektování“ Ho. Respekt je rozhodně 
součástí pojmu Boží bázně, ale znamená to 
daleko víc, než jenom to. Biblická Boží bázeň 
pro věřící zahrnuje znalost a pochopení, jak 
moc Bůh nenávidí hřích a tím pádem obavu 
z Jeho soudu - i v životě věřícího. List Židům 
12:5-11 popisuje Boží disciplinu věřícího. 
Ačkoli přichází s láskou, někdy to i pro věřící 

může znamenat něco nepochopitelného. 
Židům 12:6 - „Koho Pán miluje, toho přísně 
vychovává, a trestá každého, koho přijímá 
za syna“. 
 Na druhou stranu víme, že u dětí právě 
strach z kázně rodičů nepochybně brání 
udělat některé zlé skutky. To samé by 
mělo platit i v našem vztahu s Bohem. Měli 
bychom být disciplinovaní (v Božích věcech) 
a snažit se žít naše životy způsobem, který 
se Mu líbí.
 Přísloví 1:7 dokonce prohlašuje: „Bázeň 
Hospodinova jest počátek umění“. Pokud 
nepochopíme, kdo Bůh je a nevytvoříme si 
k němu posvátnou bázeň, nemůžeme mít 
pravou moudrost. Pravá moudrost přichází 
jedině z pochopení Boží podstaty. To, že je 
svatý, pravdivý, milující a spravedlivý. V 

Co mám dělat, abych nebyl nadutý 
(umíněný)?
a, Zrcadlo Božího Slova
Říká se, že Boží Slovo je zrcadlo, které nám 
ukazuje naši pravou tvář. 1. Kor. 13,5: “Sami 
sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami 
sebe zkoumejte.” 
b, Ovoce mého působení
Co za mnou zůstává? Jaké jsou výsledky 
mého působení, rozhodování, jednání?

Gal. 5,22: “Ovoce Božího Ducha však je...”
c, Zrcadlo okolí
Co mi říkají nebo naznačují mí přátelé, ro-
dina či uznávané autority? Jsem v pohodě 
nebo mám nějaký problém?
Gal. 6,1-5

Přeji Božím mužům v životě hodně sebere-
flexe a pokory.

   Otmar H.

5 2. listopadu 2014 www.Nedělní listy.cz



maminka vypravuje

válka

Deut. 10:12-13, 20-21 je zaznamenáno: „Nyní 
tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, 
tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého 
Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval 
ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým 
svým srdcem a celou svou duší, abys dbal 
na Hospodinova přikázání a nařízení, která 
ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře“ 
a „Hospodina, svého Boha, se budeš bát, 
jemu budeš sloužit, k němu se přimkneš 
a v jeho jménu budeš přísahat. On je tvá 
chvála. On je tvůj Bůh, který s tebou učinil 
tyto veliké a hrozné věci, které jsi viděl na 
vlastní oči“.  Boží bázeň je základem pro to, 
abychom chodili po Jeho cestách, sloužili 
Mu a milovali Ho.
  Věřící by se neměli Boha lekat. Nemáme na 
to žádný důvod. Máme Jeho příslib, že nás 
nic nemůže oddělit od jeho lásky (Římanům 
8:38-39). Máme Jeho příslib, že On nás nikdy 
neopustí ani se nás nevzdá (Židům 13:5). 
Boží bázeň je respektovat Ho, poslouchat 
Ho, disciplinovaně se Mu podrobovat, a s 
úctou Ho chválit a milovat.

18. Je správné ptát se boha?
Podle toho co víme z Písma, tak ptát se 
Boha samo o sobě není nic zlého. Možná 
ani nejde o to, zdali se můžeme ptát Boha, 
ale jde o to, jakým způsobem, proč a kdy 
se Ho ptáme. Mnoho otázek je dáno Bohu 
v Žalmech (Žalmy 10, 44, 74,77). To jsou 
výkřiky pronásledovaných, kteří zoufale 

potřebují Boží zásah a záchranu. Ačkoli 
Bůh neodpovídá vždy na naše otázky 
způsobem, který očekáváme, podle těchto 
pasáží usuzujeme, že upřímná otázka z 
upřímného srdce je Bohem vítána. Bůh nás 
pozývá, abychom si užívali důvěrný vztah s 
Ním. Když se „ptáme Boha“, mělo by to být 
z pokorného a ducha otevřené mysli. 
  „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. 
Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh 
jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají“. 
(Židům 11,6). Nesmíme zapomínat, že Bůh 
s určitostí rozeznává upřímné otázky od 
neupřímných a pokryteckých. Na ty pak 
vůbec neodpovídá. Tak se stalo, když král 
Saul neuposlechl Boha. „I doptával se Saul 
Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal 
ani skrze sny ani skrze urím ani skrze 
proroky“. (1 Sam. 28:6). Bůh našimi otázkami 
není zastrašen ani zaskočen. Můžeme se Ho 
ptát, ale neměli bychom očekávat konkrétní 
odpověď za každou cenu. Prorok Abakuk 
měl otázky na Boha týkající se toho, kdy a co 
plánuje. Bůh Abakukovi trpělivě odpovídal 
a prorok svoji knihu písní zakončuje tím, 
že upřímně chválí Pána. Podle všeho, Bůh 
naše otázky dokonce očekává a je ochoten 
odpovídat, akorát my musíme umět 
naslouchat. Postoj našeho srdce je to, co 
určuje, zda je správné nebo špatné tázat se 
Boha.

LS - NL

Moje maminka šest let hospodařila s dětmi 
sama a čekala na dědu, až se vrátí z 1. 
světové války. Díky Bohu, že se vůbec vrátil 
živ a zdráv. Země byla zničena a zpustošena 
a byl hlad. Z druhého manželství se začaly 
rodit děti. I když lidstvo bylo vyčerpáno, 
byla vyhlášena mobilizace. Vojáci chtěli 
svoji mladou republiku proti rozpínavosti 
Němců chránit. Šli do pohraničí dobrovolně 
a s nadšením budovat opevnění s východem 
do lesa, aby mohli včas utéci, nebo zaútočit 

zezadu nebo z boku. Jako malá holka si tuto 
situaci pamatuji. 
  Zanedlouho nám tatínek poslal fotografii, 
jak s kamarády betonují obrovské bunkry. 
Také říkal, že naše republika mohla za-
bránit 2. světové válce, kdyby včas požádali 
sousední vyzbrojené státy o pomoc. Němci 
také nebyli dostatečně silní. Sílu získali, 
až obsadili nová území sousedů. Vláda 
měla požádat o pomoc jiné státy, ale nikdo 
nepožádal, tak začal Hitler obsazovat okol-
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ní země, jednu za druhou. To bylo hrozné, 
začali pronásledovat Boží lid - Židy, které 
si značili a po tisících s celými rodinami 
vozili do koncentračních táborů, oplocených 
ostnatými dráty. Tady se naplnilo boží pro-
roctví o Izraeli: “Rozptýlím vás do všech 
končin světa!” Někteří naši sousedé skončili 
také v plynu. 
  Můj tatínek se vrátil ze Sudet a když po 
velkých zklamáních dostal dobrou náladu, 
tak zpíval: “U našich kasáren stojí noční 
stráž.” Pak začalo velké násilí ve všech ob-
lastech života. Byly zavedeny potravinové 
lístky na šaty a jídlo. 
Ty se ještě rozdělovaly 
podle národnosti. Ne-
jvíce dostávali Němci 
s číslem 1, pak tro-
chu lepší čísla 2 a 3. 
To přidělovali, jak 
kdo byl potřebný 
pro Němce. Čechy 
nenáviděli, tak nám 
dali č. 3. Strejda dostal 
2, protože se léčil na 
tuberkulózu a měl 
vyšší příděly potravin. 
Na obecním úřadu - 
Landratu, měli hodně práce s potravinový-
mi lístky. Někomu se něco ustřihlo, jinému 
se to přidalo. I bonbóny byly na příděly. 
 Nesmělo se večer svítit. Při náletu jsme 
všichni museli do sklepa. Tatínek udělal 
dřevěné patrové postele. Do krytu musely 
být dány i potraviny. U nás byl velký sklep.
Známí tu měli v soudku nasoleno a uscho-
váno maso. Dobytek musel být evidován 
a všechno šlo na frontu pro vojáky. Kdyby 
maso našli, tak by nás všechny postříleli. 
Pro maso většinou jezdívali v noci s velkým 
vozem a koňmo. Nakonec je ale někdo udal 
a oni se z koncentráku nevrátili. 
  Také poblíž nás se ukrýval v lese nějaký 
Hes. K domku chodil večer na jídlo. Také to 
někdo donesl gestapu. Asi skončili v plynu. 
Po válce se vrátily jejich děti Kornelka a 
Vladek. 
  Musím se ještě vrátit k naší české národ-
nosti. Němci mi zakázali chodit do německé 
školy. Náhodou mi ale bylo umožněno 

chodit do německé školky. Naši sousedé 
Lipovští nám orali koňma pole. My jsem jim 
zase pomáhali při výmlatu a tak žili svorně 
vedle sebe, Češi, Němci i Poláci. Jejich dcera 
vystudovala v Těšíně německou učitelku 
mateřské školky. Začala učit u nás. Mně si 
oblíbila, přinesla stejnokroj, modrý kabátek 
a čepičku ze sametu s velkou mašlí, bílé 
punčochy a tmavé boty a šlo se do školky. 
Každé ráno se pro mně zastavila a já mohla 
alespoň do malé školky. 
 Ráno jsme začínali u vztyčené německé vla-
jky zpívat hymnu: “Dojčland, dojčland, iber 

ales..” Všude, kam 
jste přišli i odešli, se 
pod pokutou muselo 
pozdravit šikmo vy-
rovnanou paží “Hajl 
Hitler” nebo jen tak 
mezi dětmi “Hajt-
la”. Ve školce jsme 
hodně zpívali po-
chodové písně. Oni 
chtěli, abychom se 
Hitlerovi klaněli více 
než Bohu. Nebylo to 
jednoduché naučit se 
německy a všechna 

nesmyslná nařízení a stále mít strach, že vás 
bezdůvodně zastřelí. 
  Jedinou útěchou nám byla modlitba a slovo 
Boží. S maminkou sem chodila na Landrat 
- obecní úřad pro becukšajny - poukazy na 
obuv a oděv. Mamince jsem už dělala tako-
vou malou tlumočnici. 
  Další nařízení Němců byl odsun obyvatel-
stva do pohraničí a dobrovolné připojení k 
velkoněmecké říši. Nikdo si nedovolil žádné 
poznámky. Stálo by nás to životy. Muži 
museli na frontu. Některé Češky se daly k 
Němcům, pak dostaly práci i na obecním 
úřadu. Maminka měla českou národnost a 
tři děti, proto mohla zůstat sama. 
 Tatínek pracoval na šachtě jako havíř a 
Němci potřebovali hodně uhlí, tak zůstal s 
námi doma. Domů vozil špinavé faračky, 
maminku mu je oprala a já se dívala, jak je 
důmyslně zašíval a přitom si zpíval: “Latu 
na latu, biť a kořalku piť”, pak je zabalil a dal 
do aktovky se svačinou - černá káva, chléb a 

7 2. listopadu 2014 www.Nedělní listy.cz



kousek špeku. Tatínek bral také svačinu pro 
ruského zajatce, se kterým na šachtě s dělal. 
Našli se i mezi kamarády v práci udavači. 
Báli jsme se, aby se to neprozradilo. Všechny 
by nás postříleli. Maminčina sestra Johanka 
byla nasazena na nucené práce do německé 
rodiny. Tetu přijali jako vlastní, měla svůj 
pokoj, jedla s nimi u stolu, i když její práce 
byla v prasetníku a ve chlévě. Všude byla 
čistá sláma, dobytek umytý. Za to odpovída-
la teta. Rodina ji ale pomáhala. Chlév vy-
bílený, uličky také. 
  Píši o tom  a pamatuji si na to, protože jsem 
je tam s rodiči navštívila a viděla německou 

preciznost a dokonalost. Ten odsun měl 
být šetrnější, s individuálním přístupem. 
Opouštěli domov, vše tady zůstalo. Mohli 
si vzít 25ti kilogramový balíček. Po válce 
se celé vesnice bouraly. Manžel to tam s 
vojáky likvidoval. Jen on vyjmenoval osm 
vesnic a dělaly se tam znovu vojenské pros-
tory. Díky Bože, že jsi včas zasáhl. Ty oběti 
byly tak strašně bolestné, že zasáhly každou 
českou i německou rodinu. Bože, ty sám 
budeš soudit živé i mrtvé a tvůj soud bude 
ten nejspravedlivější. Věřící ví, že konec je 
blízko.             

HOŠ-U

svědectví

zHang fuHeng
Na naši nedávné konferenci China Kingdom 
Destiny (kterou spolusponzorovali Maoz 
a Revive Israel) jsme měli tu čest seznámit 
se se Zhangem Fuhengem, jedním z pěti 
„otců“ domácí církve v Číně. Zde najdete 
výňatek toho, s čím se s námi sdílel:

Část první – svědectví
V roce 1979 jsem dost onemocněl. Kromě 
úst jsem nemohl ničím jiným hýbat. Téměř 
každý den jsem plakal a dokonce proklínal 
den svého narození, také jsem zvažoval 
sebevraždu.
  V té době bylo v Číně velmi málo křesťanů. 
V jedné vzdálené vesnici žil jeden křesťan, 

kterému vzali jeho dcery, dvojčata, a prodali 
je do otroctví. Při tom jak je hledal (a nenašel 
je), uslyšel o mé nemoci a přišel se se mnou 
podělit s „dobrou zprávou“ o spasení. Tehdy 
jsem do svého srdce obdržel novou naději.
  Začal jsem se modlit, abych byl uzdraven. 
Týden jsem se modlil dnem i nocí. Zdálo 
se, že se nic neděje. Jednou ráno jsem se 
probudil a zjistil jsem, že deka je na podlaze, 
a uvědomil jsem si, že jsem se musel 
pohnout. Posadil jsem se, vstal z postele a 
sešel jsem dolů po schodech. Všichni byli v 
šoku. Každý, kdo byl v domě, přijal Krista.
 Další týden jsme otevřeli dům, abychom 
pověděli lidem o tom, co se stalo. Přišlo 200 

lidí, včetně křesťanů z okolních ves-
nic. Z této skupiny přijalo Krista 60 
lidí z naší vesnice a tak v našem domě 
vznikla přes noc domácí církev.
 Neměli jsme vůbec žádné Bible. 
Někdo z jiné vesnice mi na měsíc 
půjčil svou „Bibli“, což byla pouze část 
Nového Zákona, kde chybělo několik 
knih. Nevěděl jsem, co mám dělat, tak 
jsem ručně přepsal část Písma, které 
mi bylo dáno, před tím než jsem ho 
musel vrátit.
(Právě nedávno, o 40 let později, byly 
nalezeny ty dvě dcery muže, který se 
se mnou sdílel evangeliem, a jejich ro-
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dina se znovu shledala.)

Část druhá – domácí církev
V roce 1949 nařídil Mao všem zahraničním 
misionářům a obchodníkům opustit zemi. 
Místní křesťanští vedoucí byli uvězněni. Od 
roku 1949 do roku 1979 trvalo temné období 
se spoustou utrpení. Lidé naříkali a modlili 
se. V roce 1979 nový předseda Deng Xiaop-
ing započal „politiku otevřených dveří“, 
přičemž dovolil některým obchodníkům a 
obchodu vrátit se.
 V té době existovaly dva typy sborů: ty 
registrované vládou (tzv. „církev trojité au-
tonomie“), a ty neregistrované, většinou na 
vesnicích. My na vesnicích jsme neměli vz-
tah s registrovanou církví. Jejich struktura 
nám připadala cizí, západní a nebiblická. 
Nevěděli jsme co dělat, tak jsme prostě začali 
číst knihu Zjevení. Tam jsme našli všechny 
odpovědi. Cítili jsme, že domácí církev je ta-
kovou obnovou původní apoštolské tradice.
(V minulých letech došlo k usmíření mezi 
registrovanou a neregistrovanou církví.)
 Věřili jsme v to, co je napsáno ve Skutcích 
1,8, obdržíte moc a budete svědky od Jeru-
zaléma až na sám konec země. Zažívali jsme 
duchovní oheň, uzdravení a vysvobození od 

démonů. Cestoval jsem do mnoha vesnic a 
sdílel jsem se se svým svědectvím. Během 
sedmi let jsem založil 200 sborů s okolo 30 
000 členy.
 V roce 1983 přišla nová vlna intenzivního 
pronásledování. Po pět let jsem nemohl žít 
ve své vesnici, jen příležitostně jsem se v 
noci zastavil, abych navštívil rodiče. Starší 
čínští křesťané byli rozptýleni a pronásle-
dováni. Utrpení se tak moc stalo součástí je-
jich života, že někteří mladší křesťané, kteří 
ještě nebyli uvězněni, se modlili: „Bože, 
proč jsem ještě nebyl uvězněn? Zhřešil jsem 
snad? Je tu něco špatně?“
 Křesťanští vůdci na vesnicích byli biti, 
zastřeleni nebo pověšeni, mnoho z nich 
bylo opakovaně uvězněno, a ženy byly 
vysvlečeny. Má žena o mě říkala, „Můj muž 
má duchovní dar být uvězněn.“ Většina 
pastorů neměla Bibli, ani nebyli vyškolení.
A tak jak se evangelium a probuzení šířilo 
při pronásledování a smrti Štěpána, prvního 
mučedníka (Skutky 8,1), tak se také dělo 
u nás. V roce 1979 bylo v Číně 700 000 
křesťanů. Naše hnutí domácí církve narostlo 
na 70 milionů věřících! To je 100 násobný 
nárůst.

Dodal Stanislav Kaczmarczyk

reportáž

oHlédnutí za týdneM židovské kultury
Proč židovská kultura, co vedlo kulturní 
pracovníky k organizaci tohoto festivalu? 
Dočetla jsem se, že myšlenka pořádat festi-
val věnovaný židovské kultuře vznikla před 
zhruba jedenácti lety na polské straně města. 
Motivací byla vzpomínka na Židy, kteří 
sem přišli a žili tady před dávnými věky. 
Organizátoři nás chtěli seznámit se speci-
fiky židovského kulturního dědictví a jeho 
tradičního propojení s místní kulturou a 
prostředím. Po početné židovské komunitě, 
která zde žila ještě před 2. světovou válkou, 
zbyla v Českém a polském Těšíně jen syna-
goga, kavárna a židovský hřbitov, ale na 
jejich odkaz se na Těšínsku nezapomíná, o 
čemž svědčí festival, který pořádala společně 

obě města ve dnech 6.-12. října 2014 a poj-
menovala ho Dny židovské kultury.
 Ze 
zvědavost i 
a zájmu – 
zejména o 
ž i d o v s k o u 
hudbu – 
jsem se 
z ú č a s t n i l a 
dvou akcí. 
První byl koncert Hany Frejkové v kavárně 
Avion-Noiva s názvem „Jidiš VE TŘECH“. 
Paní Hana Frejková (1945) je herečka, 
zpěvačka a autorka reflexivní knihy „Di-
vný kořeny“. V úvodu jsme se dověděli, 
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fejeton

Jak Je těžké býti PrvňáČkeM (a JeHo rodiČeM)

že má židovské kořeny po otci, maminka 
byla Němka z Hamburku a ona se narodila 
v  Londýně, kam rodiče emigrovali. Je ab-
solventkou JAMU, hostuje v řadě divadel, 
spolupracuje s Divadlem v  Dlouhé. Pátrání 
po minulosti rodičů a předků je kompliko-
vaným příběhem zachyceným v uvedené 
knize. 
 Umělkyni doprovázeli klarinetista Milan 
Potoček a akordeonista Slávek Brabec. Jako 
host vystoupila její dcera Marjánka. Všechny 
písně byly zpívány v jazyce jidiš. Co je 
„jidiš“ – v podstatě středověká (židovská) 
němčina. Původně se vztahoval jazyk jidiš 
k  Židům v německy mluvících oblastech, 
ale později i na židovské obyvatele západní, 
střední a východní Evropy. Jak se liší jidiš 
a hebrejština – bylo nám vysvětleno, že asi 
tak jako francouzština a angličtina; jsou to 
naprosto odlišné jazyky.
  Hudba i zpěv byly vynikající – akorde-
onista p. Brabec je charismatický muž s 
tmavými vlasy, vousy a uhrančivýma očima 
– nevím, zda je Žid, ale vypadal tak. Hudeb-
níci hráli perfektně, s nasazením – skladby 
byly dynamické, temperamentní, protože 
klarinet a akordeon jsou spjaty s  židovskou 
hudbou. Přednes písní zachycujících minu-
lost i přítomnost života obyčejných lidí byl 
přesvědčivý, vystoupení bylo obohaceno 
o vtipy a rčení. Samozřejmostí byl vždy 
stručný obsah uváděné písně.
 Druhá akce, kterou jsem navštívila, byl 
koncert skupiny NEGEV se spoluúčastí 
tanečních souborů KLEZMER a HALEVAJ 
MACHOL v polském Těšíně v Domu Naro-
dowym. 
  Skupina NEGEV vystoupila v sestavě Ag-
nieszka Bielanik-Witomska – zpěv, „niesa-
mowity“ houslista Bartlomiej Balcerzak a 

doprovodná kytara Katarzyna Kupiec. Vys-
lechli jsme tradiční židovské písně a melodie, 
zazněly fragmenty z muzikálu „Skrzypek na 
dachu“ a známé židovské písně, do jejichž 
provedení jsme byli zaangažováni i my di-
váci a posluchači. NEGEV – to je radost, 
pozitivní energie, dokonalý kontakt s pub-
likem, úžasná atmosféra a pestrý program.
  Mezi jednotlivými částmi programu vys-
tupovaly taneční soubory: KLEZMER – pol-
ský smíšený soubor, který prezentoval tance 
židovské, izraelské, chasidské a taneční in-
scenaci židovské svatby. Skupina vystupuje 
na prestižních festivalech a přehlídkách 
doma i v zahraničí.
  Druhý taneční soubor HALEVAJ MACHOL 
(machol – tanec v kruhu) je ženský soubor z 
Třince, kde působí šest let při sboru Slezské 
církve evangelické a. v. Soubor se věnuje 
tradičním i současným židovským tancům.
Závěrečné vystoupení provedly oba soubo-
ry společně.
 Tyto tance – v poslední době velmi pop-
ulární – jsou příležitostí pro tělesné vyžití, 
procvičení paměti (zpívá se při nich), ale 
také přirozeným způsobem, jak se seznámit 
s židovskou hudbou a skrze texty písní 
s tradicemi a zvyky židovského národa 
začínajícími už v Bibli, etnickými tradi-
cemi, židovskými svátky, krajinou Izraele 
a dokonce i hodnotami a životním stylem 
izraelského národa. 
Jsem ráda, že jsem se zúčastnila těchto – vel-
mi kvalitních – kulturních akcí. Stojí to za to, 
seznámit se s chytlavými  písněmi, tempera-
mentní hudbou a tanci židovského národa. 
Tyto festivaly se konají i v jiných městech, 
proto využijte příležitost, když se naskytne.

Božena Gašová 

Je noc a já se ploužím zpět z toalety. V pos-
teli posunu různý počet dětí, který se k nám 
kdoví jak dostal, a zkontroluju mobil. 6:14. 
Což znamená, že za minutu vstávám. Ach jo, 
a já doufala, že budou tak tři. Zlověstná mel-

odie budí Majdu (ta nejhorší varianta). Běžím 
do koupelny, abych si aspoň vyčistila zuby, 
než začne brečet, a vzpomínám na zubařku, 
která mi radila cosi o třech minutách, zubní 
niti a mezizubních kartáčcích. Ale tak aspoň 
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jsem si je koupila. 
 Vstává i Bára a vehementně se dožaduje 
jogurtu. Majda začíná natahovat, takže ji 
beru do náruče, aby nemuseli začít vstá-
vat i sousedi. Na řadě je nejtěžší úkol – vz-
budit prvňačku Kristýnku. Jestli existuje 
rozdělení na sovy a skřivany, pak má dcera 
je velitelem sov. Prospala by i bombar-
dování a navíc sídlí na patrové posteli, takže 
je těžké se k ní jen dostat. Rozsvítím, popřeju 
dobré ráno, nic. Snažím se dosáhnout na 
nějakou část těla. Prostrčím ruku šprušlema 
a pohladím ji po vlasech. Nic. Začínám být 
hlasitější, drbu ji na hlavě a lehce tahám za 
nohu. Odpovědí mi je zamručení. Posune 
se, abych na ni nedosáhla. Zvolím 
taktiku „mnějetovšeckojedno“ 
a odcházím z pokoje. Vracím 
se za deset minut, kdy je 
částečně vzhůru a sděluje 
mi, že Míša taky nedávno 
přišla pozdě a oni už byli 
v tělocvičně. Spolknu kla-
sickou rodičovskou větu 
o tom, kterak mi je zcela 
jedno, co dělá nějaká Míša. 
(Pokud vás napadlo, proč 
nenastavíme nějaký uchor-
voucí budík, tak to je proto, že 
ani hlasitý zvuk budíku deset 
centimetrů od ucha ji nevzbudí.)
  Když ostatní snídají, slézá z postele a ničí 
mě větama „Mami, kdy budou Vánoce?“ 
„Mami, co dostane Kulíšek na Vánoce?“, 
místo toho, aby nebohému Kulíškovi dala 
aspoň najíst. Po několika urgencích se vrací 
do pokoje, sedne si před klec a začne kon-
verzovat: „Ahoj Kulíšku, dáš si granulky? 
Jak ses vyspal?“, zatímco králík hladově 
kouká. Další holky už mají po snídani, chy-
stám plínky a oblečení. V 7:10 se Slečna 
Skvělá vynořuje v obýváku a sděluje mi, 
že tu je jako na tu snídani. Tlak mám rázem 
200/150, řeknu pár klasických rozhodných 
rodičovských vět a posílám ji do koupelny. 
 Holky jsou přebalené a oblečené. Češu 
Kristýnku a ptám se, jestli si včera večer 
vlasy rozčesala, protože tohle je hrozné a s 
takovou bude mít za chvíli dredy. Odpoví 
mi, že Lee, jejich třídní asistent, ten černoch, 

má taky dredy. Mám chuť výt jako vlk. 
Vycházíme lehce po půl osmé. Majdu mám 
na sobě uvázanou v šátku, Báru vedu za 
ruku, jsem zpocená až někde a dumám, že 
jestli budeme chodit čím dál později, jak 
to máme ve zvyku teď, zákonitě se jednou 
dostaneme na tu časovou linii, po jejímž 
překročení už se do třídy včas nedostane. 
Kristýnka je veselá, poskakuje, zpívá si a 
dotazuje se mě na tisíc věcí: „Mami, gen-
erál Škarvada už umřel? Mami, za kolik dní 
PŘESNĚ budou Vánoce?“ 
 U školy potkáváme tatínka Kristýnčiny 
nejlepší kamarádky. Rozumíme si beze slov. 
Vypadá podobně zráchaně jako já. „Romča 

zase včera vybuchla a jela se uklidnit 
do Tesca,“ sděluje mi a já se usměju 

při vzpomínce na kamarádku. 
Uklidňuje mě, že to u někoho 

vypadá podobně jako u nás. 
Protože rána mají grády, 
odpoledne ale taky – a 
možná větší.
  Pokud si vzpomínáte na 
své slabikáře s ilustrace-
ma Heleny Zmatlíkové 
(případně s pionýry, záleží 
na datu narození) a matem-

atiku plnou čísel, vězte, že 
dneska jsou jiné METÓDY 

(alespoň u nás). Matematika se učí 
jinak, jejím základním principem je to, že na 
všecko děti mají přijít samy a paní učitelka 
nám na třídních schůzkách kladla na srdce, 
abychom dětem neradili a nepomáhali (tím-
to tedy děkuji profesoru Hejnému, zřejmě 
je zasloužilý rodič). Čeština se bere genet-
ickou metodou – slova se rozkládají na jed-
notlivá písmenka, písmenka se skládají ve 
slova. Plusem je to, že dcera po měsíci ve 
škole čte věty napsané velkým tiskacím pís-
mem, lehkým minusem (který kyne každé 
odpoledne) je potřeba delšího tréninku. 
 „Pojď hláskovat!“ volám odpoledne na 
dceru a lehce mě šimrá v žaludku. „Koláč,“ 
říkám první slovo. „K – O – L – Á – Č,“ 
odpovídá Kristýnka. Tak že by to dneska 
šlo? „Bazén,“ nahazuju druhé slovo. „B – 
A – Z – N,“ dumá dcera. „Máš tam chybu,“ 
upozorňuju. „B – A – Z – N,“ odpovídá a 
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ze života sboru 

23. Jednání 
StaršovStva 

Pro CHytré Hlavy 

- Vzhledem k malému počtu členů 
staršovstva, kteří se mimo jiné podílejí i na 
vedení nedělních besídek pro děti a službě 
u varhan, se staršovstvo potýká s prob-
lémem obsazování služby u dveří. Proto se 
obracíme na bývalé členy staršovstva s pros-
bou o zapojení se do nedělní služby u dveří. 
Případní zájemci se mohou hlásit u br.faráře 

ze sedu na gauči se sesouvá do pololehu. 
„Ne, jedno písmenko ti tam chybí. Bazén!“ 
„B – A – Z – N,“ sděluje mi dcera. „Říkáš 
mi to potřetí špatně. Jedno písmenko tam 
chybí, bazén!“ přejíždím si rukou po čele. 
„Hmm…“ dumá Kristýnka, „B – A – Z – N 
– É?“ „Skoro dobře,“ ocením, „ale dvě pís-
menka jsi přehodila.“ „Hmmm,“ zamýšlí 
se dítě. „B – A – Z – N?“ „NE!“ nadskočím. 
Který cvok tu metodu vymyslel? Instruuju, 
aby poslouchala, a několikrát výrazně zo-
pakuju slovo bazén. „B – E – Z – N – É?“ 
navrhuje přemýšlivě. Začíná mi být horko. 
Týna se svalila do lehu a nohy si dává na-
horu. „Říkáš to čím dál hůř,“ děsím se, že 
teď už slovo nedáme do kupy. „B – A – Z 
– N – É?“ říká dcera, jako by se nechumelilo 
a mně zase stoupá tlak. Šalamounsky od-
cházím do kuchyně, kde se mi manžel potají 
chechtá, a navrhuju střídání. Připravuju 
večeři. Bára mi pomáhá a snaží se pít vodu 
s jarem. V obýváku se zatím ozývá zoufalé 
úpění (manžela). Přijde za pět minut, že by 
tu večeři rád dodělal. Vracím se. Kristýna 
mezitím sjela až pod stůl. Nadechuju se, 
přikazuju, aby si normálně sedla. Za několik 
minut vyhláskuje zámek, dárek a podo-
bné hity, nakonec i ten bazén. Podepisuju 
splnění hláskovacího úkolu a fakt, že jsme 

teprve ani ne ve třetině A4 a slova jsou ro-
zepsána až do konce listopadu, mi nahání 
husí kůži. 
 Na řadu přichází čtení. TETA JULA MÁ 
MIMI. „T – E – T – A,“ čte Kristýnka. Co by 
to mohlo být za slovo? „Táta?“ navrhuje. 
„Ne, něco trošku jiného,“ upozorňuju. Po 
třech minutách přemýšlení nahodí: „Táta?“ 
„Ne, ale zní to trochu podobně,“ snažím se 
jí lehce pomoct. Po dalších třech minutách 
přijde s oslňujícím návrhem: „Titi?“ Vyletím 
a naštvaně jí sdělím, že slova, která nedávají 
smysl, mi nemá říkat vůbec. Napruží se, že 
se prý snaží. „Táta?“ navrhuje za dalších pár 
minut. Mám chuť začít se hystericky smát. 
„Teta?“ řekne po chvíli. No vida, tak dál. Po 
dvaceti minutách končíme. 
  Zbývá psaní. Na to, že je levák a tužku drží 
jako kopyto (to má po matce), to vypadá 
docela pěkně. Časy, kdy ignorovala okraje 
a na konec řádku napsala půlku O, protože 
celé se tam nevlezlo, jsou pryč. Dokončuje 
úkoly a balí věci do aktovky. Je spokojená. 
Matematika ji baví, je fascinovaná, že se 
jí daří číst slova a věty a umí napsat skoro 
všecka písmenka. No jo, ale kdo myslel na 
chudáky rodiče?    

JF - NL

Najděte dva totožné pejsky!
Správná odpověď je na str. 14.
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křty 
Tereza Mrkvová

Pohřby
Władysław Piełesz
Aleš Noga 

svatby 
Daniel Probosz a Michaela Sporyszová

Jubilanti v listopadu
Kristina Paszková, Štěpán Tomala, Aniela 
Miturová, Josef Gaš, Ludmila Unucková, 
Antonín Popek, Marie Gabryšová, Danuta 
Kiszová, Alena Klodová, Milan Kubiena, 
Jana Vedrová, Vladislav Sivý, Eva Sadecká, 
Milada Schajerová, Jan Kubala, Helena 
Buryová, Helena Makovičková

křty, PoHřby, svatby, Jubilanti

Marcina Pilcha, nebo u br.faráře Mojmíra 
Blažka, nebo případně br. Karla Labaje. 
Děkujeme.
- Staršovstvo navrhlo oslovit tyto hosty 
na adventní čtvrtky: br. Křivohlavého (F. 
Místek), br. Firlu (K. Lhotka), br. Tyrlika 
(Třanovice), br. Kluse (Třinec), br. Choduru 
(Oldřichovice) a br. Sztefka.   
-  Na letošní konvent konaný se dne 8.11.2014 
v Novém Jičíně pojedou zástupci našeho 
staršovstva br. Marcin Pilch, br. Karel Labaj, 
s.Vanda Iwaszková, br. Tomáš Kaleta a br. 
David Harok.
- V souvislosti se samofinancováním církve 
br. senior Lubomír Červenka rozeslal 
sborům v našem seniorátu  nové varianty 
odvodů rozdělené na personálního fond, 
diakonické projekty a úspory. Staršovstvo 
se shodlo na odpovědi v tomto smyslu: 
„Staršovstvo sboru ČCE Na Rozvoji se necítí 
být kompetentní o žádné z nabízených 
variant rozhodnout. Dokument je pro 
staršovstvo nesrozumitelný a staršovstvo 
zároveň není schopno odhadnout, zda 
za 21 let bude mít dostatečné příjmy na 
pokrytí odvodů do personálního fondu dle 
předložených variant. Staršovstvo je schop-
no odsouhlasit odvod do personálního fon-
du pouze procentuální části z příjmů sboru, 
nikoliv konkrétní částku.
- S ohledem na navýšení odvodů do person-
álního fondu na pastoračního pracovníka, 
který má v roce 2015 činit 52 000 Kč, se bude 
staršovstvo zamýšlet, zda jsme schopni a 
ochotni udržet nadále místo pastoračního 
pracovníka. Naši faráři zároveň dostali úkol 
zmapovat dosavadní činnost pastoračního 
pracovníka a rozhodnout, zda jsou schopni 

si tyto úkoly rozdělit a převzít je, nebo bude 
nutné místo pastoračního pracovníka za-
chovat. Doposud jsme měli 1,5 úvazku na 
faráře, 1 úvazek na pastoračního pracovní-
ka, s příchodem br. Mojmíra Blažka máme 2 
plné úvazky na faráře a prozatím i 1 úvazek 
na pastoračního pracovníka. Staršovstvo 
musí do konce roku rozhodnout.
- V našem sboru již začala fungovat nová 
účetní firma RID Consulting, s.r.o. V 
účetním programu jsou již zpracovány 
veškeré doklady od ledna 2014. Naplněnost 
letošního rozpočtu je v tuto chvíli záporná 
cca -35 000 Kč, záporný stav je pokryt rez-
ervou z minulých let.
- Do mládežovny si mládež pořídila nový 
nábytek a pohovky. Mládežovnu svépo-
moci vymalovali. Místnost je užívána nejen 
mládeží, ale i dalšími složkami, proto se 
staršovstvo rozhodlo, že fakturu za nábytek 
uhradí. Staršovstvo souhlasí s propla-
cením celé faktury za nábytek pořízený do 
mládežovny ve výši 16 000 Kč.
- Staršovstvo rozhodlo o podpoře týmu 
misionářů, kteří 25.10.2014 odjeli do Řecka. 
Rozhodlo, že sbírka u dveří, konaná se v 
neděli 19.10.2014 bude věnována na tuto 
misijní podporu.
- Br. Marcin Pilch navrhl následující chari-
tativní akci: v období adventu se k oltáři 
postaví vánoční stromek se jmény dětí ze 
sociálně slabých rodin. Naši sborovníci, 
kteří budou mít chuť se na této akci podílet a 
některé z dětí obdarovat, budou mít možnost 
vzít si jméno dítěte, pro které připraví 
nějaký dárek. Kolem Vánoc bude pro tyto 
rodiny s dětmi zorganizováno setkání, kde 
se jim dárky předají. Termín bude upřesněn.
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co nás čeká
8.11.2014 bude od 17 hod. v Evangelickém 

kostele v Bielsko-Białej koncert beaty 
bednarz - na památku reformace. Vstupenky 
jsou k dispozici v předprodeji v křesťanském 
knihkupectví „Warto“ na ul. Wyższa Brama 
v Cieszynie - cena 19 zł. 

Srdečně zveme (nejen) evangelické 
sbormistry všech kategorií, nové zájemce 
o sbormistrovství, zpěváky různého věku, 
varhaníky, teology a hudbymilovné lidi na 
24. sbormistrovský kurz, který proběhne v 
termínu 21. – 23. listopadu 2014 ve středisku 

po stopách Lukášova evangelia

rozMetání CHráMu (lk 21,5-6)
Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdo-
ben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: 
“Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane 
kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.”
Věřím, že tento verš má několik teologick-
ých výkladů. Vzhledem k tomu, že text dále 
pokračuje tím, co všechno nás potká, než 
bude konec, dá se očekávat, že i výklad této 
věty směřuje ke konci světa. Mě však na-
padá jiná věc při čtení tohoto textu. 
 Ježíš svou odpovědí reaguje na to, jak se 
někteří rozplývají na výzdobou chrámu, nad 
kameny a pamětními dary. A svým ostrým 
výrokem je uzemňuje. Dává najevo, že to ne-
jsou přece věci, na kterých by záleželo. 
  Toto slovo jasně promlouvá i k problem-
atice samofinancování sborů, církevních res-
titucí, přepočítávání penízků, kolik církev 
má a kolik potřebuje, a zda bude mít na 
zaplacení platů farářů,...  Obávám se, že se 
zabýváme věcmi, které s církví a její podsta-
tou nesouvisí. Kdysi mi myšlenka toho, že 
náš sbor třeba někdy nebude mít na provoz 
našeho krásného velkého kostela, přišla 
proti srsti. Je to přece znesvěcení památky 
těch, kteří svými dary a úsilím kostel před 
88 lety vybudovali a udržovali. Ale čím víc 
si uvědomuji podstatu církve, tím víc ro-
zumím, jak to Ježíš tímto výrokem myslel. 
Nechtěl, abychom se soustředili na krás-
nou výzdobu kostela nebo úžasně propra-
covanou liturgii v bohoslužbě. To přece 
není to podstatné. Základem je pravdivé 

slovo o Jeho lásce. Rozhodně nesmí forma 
převyšovat obsah. Daleko častěji čteme, že 
Ježíš káže v přírodě, na lodi, v horách, u 
svých známých doma, než-li v chrámě.
  Nevíme, jak bude vypadat sborová finanční 
situace za 20 nebo 50 let, zda skutečně nebu-
dou provozní náklady vysoce převyšovat 
příjem ze saláru. Ale věřím, že na církvi to 
nic nezmění. Budova ke scházení je pouze 
jakási nadstavba, bonus. Nikdo přece 
nemůže tvrdit, že například k tomu, aby měl 
přátele, potřebuje mobilní telefon. Přátelství 
dost dobře existuje i bez dnešní techniky. A 
podobně je to s církvi.
 Co si vzít z dnešního textu? Asi tolik, že se 
nemáme upínat na pozemské věci. Pokud 
budeme upnuti na zdi, zlaté svícny, taláry 
nebo krásnou liturgii, mohlo by se stát, že až 
to zde Ježíš přijde rozmetat, že to zdemoluje 
i s námi. 

DH - NL

správná odpověď úkolu s pejsky ze strany 12:
totožní pejsci jsou uprostřed v 1. řadě a uprostřed ve 3. řadě. 
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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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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: Martin Stařičný
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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

Zajistíme odvoz starého nepotřebného 
nábytku - na palivové dříví. Tel: 724 534 222 

Pokud máte touhu hmotně přispět naší 
mateřské školce Loďka, vězte, že dětem chybí 
ještě kočárek pro panenku (i s panenkou :-)),  
korálky na navlékání, 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. 

Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. 
Lektorem tohoto kurzu je Hans Christian 
Hein, rektor Církevní hudební školy v 
Løgumkloster / Dánsko. Poplatek na osobu 
činí 1210 Kč, příp. 1110 Kč . Na kurz je možno 
se přihlásit formou závazné přihlášky do 17. 
11. 2014. V přihlášce je třeba uvést jméno 
a příjmení, věk, bydliště, případné přání 
vegetariánské či masité stravy. Přihlášky 
posílejte na e-mail. moravetz@e-cirkev.cz.

29.11. proběhne tradiční setkání žen 
„od dívky až po babičku“ s tématem 
„Když vztah zraje jako víno“. Setkání bude 
tentokrát ve sboru CB na ul. Frýdecké. 

Hlavní mluvčí manželé Rausovi. Registrace 
na www.konference-zen.cz, poplatek 100 
Kč. Srdečně Vás zveme. Z programu: chvály, 
1. seminář - Jakostní vína - jak vypadá zralý 
vztah, 2. seminář - Průběh kvašení - hrozby a 
překážky ve vztahu, 3. seminář - Od burčáku 
k vínu - jak začít a budovat hodnotný vztah, 
otázky, diskuze

1. - 8. března 2015 se organizuje zájezd 
do izraele. Cena zájezdu včetně letenky: 
888,-USD + 9 500,-Kč. Pokud máte zájem, 
kontaktujte se nejpozději do 10. 11. 2014 na 
mobil, nebo mail (739 324 533, ebenezer@
volny.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
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