
Slovo editora

Milí čtenáři, 
vítám Vás v měsíci červenci, nesmírně 

oblíbeném u dětí a studentů, a věřím, že i u 
vás dospělých. 

Některé z našich pravidelných rubrik mají 
prázdninovou pauzu, ale nebojte se, o nic 
nepřijdete a ony se nám zase v září vrátí. A 
naše noviny jsou samozřejmě jako vždy v 
tradiční tloušťce.

K přečtení doporučujeme druhý díl 
reportáže bratra faráře Marcina Pilcha a jeho 
spolucestovatelů z misijní cesty. Tentokrát 
píše o zážitcích z Turecka. Jsme vděční za 
jejich službu a děkujeme za článek, který 
nabízí tolik ceněnou vlastní zkušenost.  

Jak mnozí z Vás jistě víte, na počátku měsíce 
si připomínáme šestisté výročí upálení 
Mistra Jana Husa. Bratr farář Kaczmarczyk 
si připravil článek, kde připomíná život a 
zásluhy tohoto odvážného muže. 

Nezapomeňte také na biblický kvíz pro 
chytré hlavy, ať se trochu procvičíte. 

Milé sestry, milí bratři, pohodový a krásný 
červenec Vám za celou redakci přeje

                                   Jana Foberová  

křesťanské 
společenství 
Křesťanské společenství, z. s.
Na Nivách 259/7 
737 01 Český Těšín
E-mail: ustredi@ks-sch.cz 
www.ks-sch.cz 
Číslo účtu: 260182314/0300

Počet zaměstnanců:  5 
Počet dobrovolníků: nepočítaně :-)

Křesťanské společenství (KS) je 
vnitrocírkevní misijní hnutí v rámci Slezské 
církve evangelické augsburského vyznání. 
Jeho kořeny sahají do duchovního probuzení 
v prvním desetiletí 20. století, navazuje 
rovněž na dílo pastora Vladislava Santaria, 
od jehož narození letos uplyne 100 let. 
 KS zdůrazňuje zásadu všeobecného 
kněžství, tedy motivuje své členy, aby byli 
aktivními, nikoli pasivními, členy svých 
církví a sborů. Každý člen a příznivec KS 
je proto zároveň vybízen k tomu, aby byl 
dobrovolníkem ve službě Pánu Ježíši Kristu.
    Práce KS je zaměřena na všechny generace. 
Obsahem práce je činnost evangelizační, 
výchovná, vzdělávací, charitativní, 

včetně zaměření na 
vysvobození lidí z 
různých závislostí. 
KS organizuje nedělní 
besídky, shromáždění 
dorostu, mládeže, 
manželských párů, 
sester, bratří, nejstarší 
generace, profesně 
zaměřených skupin, 
biblické hodiny, 

evangelizační shromáždění, modlitební 
setkání, tematické přednášky a konference, 
biblické kurzy, školení, vydává a šíří 
publikace, zabývá se protidrogovou, 
protialkoholní i národnostní problematikou 
menšin, organizuje činnost pěveckých sborů, 
hudebních skupin, dramatických kroužků 
a dalších zájmových sekcí v objektech 
církevních, vlastních a pronajatých, jak 
rovněž v soukromých domech, bytech, ve 
volné přírodě a na veřejných prostranstvích. 
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naše aktivity:
SRDCE PRO AFRIKU
Cílem misijního projekt KS „Srdce pro 
Afriku“ je přinášet materiální pomoc a 
světlo evangelia lidem v nejvíce potřebných 
oblastech Afriky. Soustřeďuje se zejména 
na materiální pomoc sirotkům a vdovám v 
Demokratické republice Kongo. 

XCaMP
Festival XcamP se koná od roku 1989. 
Je zaměřen na mládež, ale své místo na 
něm najdou všechny generace. Koná 
se každoročně v červenci pod velkým 
cirkusovým stanem u střediska Karmel ve 
Smilovicích. V programu nikdy nechybí 
přednášky, evangelizace, semináře, 
workshopy, sportovní aktivity, koncerty, 
divadelní představení či filmové projekce. 
Účastní se jej vždy několik stovek lidí, a 
patří tak k největším křesťanským akcím v 
regionu.

BIBlICkÁ Škola pRaCovníkŮ
Biblická škola pracovníků se snaží 
poskytnout neordinovaným pracovníkům 
kvalitní biblické a teologické vzdělání pro 
náročnější posluchače. Probíhá vždy od 
podzimu do jara na dvou setkáních měsíčně. 
Místem konání je Český Těšín. Kromě 
běžných setkání jsou součástí BŠP i zvláštní 
tématické konference (např. „Bible pod 
palbou“, „Bůh je pro life“ či „Svobodný v 
nesvobodě – konference uspořádaná ke 100. 
výročí narození pastora Santaria“)

časopIs IDea
Časopis Idea vychází čtyřikrát do roka. 
V časopise jsou publikovány komentáře 

k aktuálním událostem v životě církví a 
společnosti, zprávy z konferencí, věroučné 
dokumenty, osobní svědectví, rozhovory 
s různými osobnostmi, aktuality z KS i ze 
světa, příspěvky pro děti, zprávy ze života 
mládeže a projektu M.I.S.E. aj. Jednotlivá 
čísla jsou dostupná i on-line na stránkách 
KS.

ŠanCe poDanÁ RUka
V rámci této činnosti se zaměřujeme na lidi 
s problémem závislosti (drogy, alkohol, 
automaty, bulimie, pornografie, anorexie 
aj.). Nabízíme jim nejen zájem, poradenství, 
možnost navštěvovat KC nebo nastoupit do 
resocializačního programu, ale především 
přinášet křesťanské principy do jejich 
životů. Jednou z osvědčených pravidelných 
akcí je „Poslední kapka“ – setkání pro lidi 
závislé a jejich rodinné příslušníky a přátele; 
koná se několikrát do roka ve Smilovicích.

Co nás aktuálně těší: 
Mladí lidé s evangelizačním zápalem; 
věrnost a vytrvalost starších v mnohaleté 
dobrovolnické službě.

Co nás aktuálně trápí: 
Upadající zájem o biblické vzdělávání; 
nutnost vynakládat čas a energii na zápas 
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biblické ženy

samsonovy ženy - 1. čÁst

o udržení biblické orientace v etických 
otázkách ve Slezské církvi evangelické a. v.

plánované novinky: 
Plánujeme opravy a úpravy střediska 
Karmel a jeho okolí, chceme rovněž více 
využít internet ke sdílení evangelia a 
prezentaci naší služby.

pozdrav pro čtenáře nedělních listů: 

Jsme královským kněžstvem: Tedy jednak 
dětmi Krále králů, jednak prostředníky 
mezi Ním a lidmi, kteří Jeho vládu dosud 
neuznávají. Pokud si uvědomíme, kým v 
Kristu jsme, můžeme podle toho v našich 
životech a službě jednat. Služme Pánu s 
radostí!

Daniel Spratek, místopředseda KS, 
MSCH - NL

Naším tématem jsou Samsonovy ženy, ale 
název není přesný, protože Samson vlastně 
tyto ženy neměl. Jeho ženou chtěla být 
jenom ta první, kterou uviděl v Tymnatě. A 
tou se budeme v této úvaze zabývat. 
  Samson se do ní zamiloval a zamilovala 
se i ona do něho. Kvůli této volbě vyvstalo 
mezi rodiči a synem vážné napětí. Samson 
přinutil své rodiče, aby souhlasili s jeho vol-
bou. Šli na zásnuby s bolavým srdcem, ale 
přece šli. Téměř u cíle se napětí mezi Sam-
sonem a rodiči natolik znásobilo, že Samson 
odbočil od rodičů, aby mu dali pokoj. 
  Víme, že ho na této cestě chtěl napadnout 
zuřivý lev. A Samson asi sám viděl, že to 
je řeč Boha, a ve své úzkosti k Bohu volal. 
Dostal jistotu, že smí zuřivého lva zabít a 
roztrhat ho. Ale nic o tom nepověděl svým 
rodičům. Proč ne? Protože by ho matka 
upozorňovala na Boží nesouhlas. Toho lva 
mu poslal do cesty sám Bůh, aby si Sam-
son uvědomil, že je odkázaný stále na po-
moc Boha. V historii synové své cesty často 
zamlčí, protože nemají čisté svědomí. 
  Byly zásnuby. Rodičům se nevěsta moc 
nelíbila, jak už jsme si řekli, tím více se ale 
líbila synovi. Myslel si: „Staří rodiče už 
nemají porozumění pro touhu mladých 
lidí.“ Takové to zamilovaní mladí muži mají 
oči, ale nic dobře nevidí. Také Samson byl 
zaslepený. 
  Urychleně byla svatba. Vždyť tak to bývá. 
Organizoval ji Samson. Předložil hostům 
jednu hádanku, kterou se však celá svatba 
zkomplikovala. Svatba byla plánovaná na 

sedm dní, měla být týdnem radosti, ale neb-
yla. Pokazila se. Proč? Protože jeho milovaná 
začala plakat. Den co den ho sužovala svými 
slzami, ale hlavně svým jazykem. Chtěla, 
aby jí odhalil tajemství své hádanky. V 
jistém smyslu měla i pravdu, protože pravé 
manželství se zakládá na důvěře, kde jeden 
před druhým již nemá žádné tajemství. 
Samson chtěl být mužem, chtěl být tvrdý. 
Bránil se tím, že toto tajemství neprozradil 
ani svým rodičům, tak proč své nastávající 
ženě. Kdo z nich měl pravdu? Ona nebo on?
   Samson už na své svatbě viděl, že rodiče 
měli pravdu. Ženu si vybral, zamiloval se 
do ní, ale manželku neměl. Ona nedržela s 
ním, ale s jeho nepřáteli. Velmi se rozhněval 
a odešel ze své svatby. Zajímavá svatba bez 
ženicha. Kam šel? Do domu svého otce, 
vždyť tam byl doma. Rozhněvaný ženich 
odešel domů, ale potom, když se trochu uk-
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otázky 

otÁzky o BohU 
mohl Ježíš zhřešit? 
Nebo také - Jestli nebyl schopen zhřešit, 
jak potom mohl „cítit s našimi slabostmi“ 
(Židům 4:15)? Jestli nemohl zhřešit, jaký je 
smysl pokušení?
 Je důležité uvědomovat si, že tohle není 
otázka, jestli Ježíš zhřešil, ale jestli mohl 
zhřešit. Tato zajímavá otázka má dvě 
možnosti. Obě dvě možnosti souhlasí s tím, 
že Bible jasně říká, že Ježíš nezhřešil (2 Kor-
intským 5:21, 1 Petrova 2:22). 
  Ale otázka je postavena takto: MOHL Ježíš 
zhřešit? Ti, kteří se drží „bezúhonnosti“, 
věří, že Ježíš nemohl zhřešit. Ti, kteří se drží 
vědomé lidské „hříšnosti“, věří, že Ježíš 
mohl zhřešit, ale nezhřešil. 

 Který názor je správný? Písmo jasně učí, 
že Ježíš je bezúhonný – Ježíš tedy nemohl 
zhřešit. Jestli by mohl zhřešit, potom by 
měl možnost hřešit dodnes, protože ve své 
podstatě zůstává stejný jako tehdy, když 
žil na světě. On byl chvíli člověkem, ale 
navěky je Bohem, maje plnost božství a 
plnost lidskosti v jedné nedělitelné osobě. 
Věřit, že Ježíš mohl zhřešit by bylo to samé 
jako věřit, že Bůh mohl zhřešit. „Bohu se za-
líbilo všechnu plnost složit v něm“ (Kolos. 
1:19). Kolos. 2:9 dodává: „V něm je tělesně 
přítomná veškerá plnost Božství“ (B21)
 Ježíš byl člověkem se vším všudy, nebyl 
však narozen s hříšnou přirozeností jako 
my. Nepochybně byl satanem pokoušen ste-
jným způsobem jako my, přesto On zůstal 
bez hříchu, protože Bůh nehřeší. Je to proti 
jeho přirozenosti (Mat. 4:1; Žid. 2:18, 4:15; 
Jak. 1:13). Hřích je definován jako přestupek 
Zákona a Zákon vytvořil Bůh. Proto je hřích 
cokoli, co by Bůh neudělal, ze své podstaty.
  Ti, kteří se přidržují „hříšnosti“ u každého 
žijícího člověka (tedy i u Ježíše), svoji „te-
orii“ zakládají na tom, že kdyby nepoznal 
pokušení, nemohl by se vcítit do našich 
zápasů s pokušením i hříchem samotným. 
Musíme si uvědomit, že ne každý musí mít 
zkušenost s něčím, aby to pochopil. Bůh ví 
vše o všem. Zatímco Bůh nikdy netoužil po 
hříchu a zcela určitě nikdy nezhřešil, Bůh ví 
a rozumí, co je to hřích. Bůh ví a rozumí, jaké 
to je být v pokušení. Ježíš se dokáže do nás 
vcítit ne proto, že to zažil, ale proto, že to ví. 
Ježíš ví, jaké to je být pokoušen, ale nikdy 
tomu nepodlehl. To mu však nebrání, aby 
nás chápal a pomohl nám.

lidnil, zastesklo se mu po jeho vyvolené. Zdá 
se, že tímto krokem nepomýšlel na rozvod. 
  Avšak ke svému velkému překvapení přišel 
už pozdě. Jeho manželka se mezitím provda-
la za druhého. Zní to až paradoxně, za jeho 
přítele. Trapná situace pro Samsona, ale jeho 
tchán mu chtěl z ní pomoct. Nabízí mu svou 

mladší dceru, která je údajně ještě hezčí. 
Samson však nechtěl, on si nevybral ženu 
pro její krásu, ale protože ji miloval. Zase 
rozhněvaný odešel. Tak bychom si mysleli, 
že měl Samson charakter, ale neměl ho vůči 
ženám, jak uvidíme v dalším pokračování.

RK - NL
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  Samotné pokušení ještě není hřích. Někdo 
vás může pokoušet něčím, po čem vůbec 
netoužíte, jak například někomu ublížit 
nebo účastnit se sexuálních perverzností. Vy 
možná nemáte nejmenší touhu účastnit se 
takových akcí, ale jste stále pokoušen a hřích 
je součástí života na zemi. 
 Když nad hříchem začínáme rozjí-
mat a uvažujeme, jak bychom ho mohli 
uskutečnit, v tomto bodě jsme už překročili 
hranici hříšnosti. Satan i Ježíši „nenápadně“ 
navrhoval porušit Boží nařízení, ale Ježíš 
neměl vnitřní touhu podílet se na tom. Ježíš 
byl pokoušen satanem, nikdy však svou 
hříšnou přirozeností, protože v Něm nic ta-

kového neexistuje. Byl tedy pokoušen jako 
my, ale zůstal bezúhonný.
  Naše zkažené povahy budou mít vnitřní 
touhu účastnit se některých hříchů, ale 
my máme skrze Krista schopnost odolat 
hříchu, protože již nejsme otroky hříchu, ale 
služebníci Boží (Římanům 6, verše 2 a 16-23).
 A také nezapomínejme na to, co se píše 
v 1.Kor. 10:13 – „Nepotkala vás zkouška 
nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, 
abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste 
nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám 
připraví i východisko a dá vám sílu, abyste 
mohli obstát“. 

LS - NL

zamyšlení 

svěDek JežíŠe kRIsta mIstR Jan hUs seDmkRÁt 
vyznamenÁn
Mistr Jan Hus je člověkem, který se rozhodl 
Ježíši Kristu celým srdcem důvěřovat, násle-
dovat jej, šířit jeho učení, pro něj pracovat, 
trpět i obětovat svůj život.
  Důkazem, že jeho rozhodnutí bylo opravdu 
moudré, je skutečnost, že už byl sedmkrát 
zvláštním způsobem vyznamenán. 

1. slova mistra Jana husa jsou na prezi-
dentské vlajce.
Jsou to slova:  „Pravda vítězí“. Pravda vítězí 
je historické heslo, které je od 30. března 
1920 na vlajce prezidenta České republiky.  
Jaký mají tato slova původ? Slova “Pravda 
vítězí” se dostala na prezidentskou vla-
jku z dopisu Mistra Jana Husa, který roku 
1415 napsal z kostnického vězení Pražské 
univerzitě: “Stůjte v poznané pravdě, která 
vítězí nade vším a sílu má až na věky”. Je to 
pro Husa veliké vyznamenání.

2. pomník Jana husa na staroměstském 
náměstí v praze.
Byl slavnostně odhalen 6.7.1915 při 
příležitosti 500. výročí jeho smrti. Tvůrcem 
pomníku je sochař Ladislav Šaloun.
Na pomníku je pět  nápisů: 
„Kdož jsú boží bojovníci a zákona jeho“

„ M i l u j t e 
se, pravdy 
k a ž d é m u 
přejte.“
„Věřím – že 
vláda věcí tvých 
k tobě se zase 
navrátí – ó lide 
český!“ - slova 
Jana Amose Ko-
menského.
„Živ buď národe 
posvěcený v 
Bohu, neu-
mírej.“ - slova 
J.A. Komenského.
„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“  
Slova Ježíše Krista z Ev. Jana 8,32. 
  Na pomníku jsou dvě skupiny lidí. První 
skupinou jsou vítězní husité a druhou 
skupinou jsou protestanti, kteří o 200 let 
později opouštějí vlast a odcházejí do exilu.
Odborníci uvádějí, že v prvních desetiletích 
20. století bylo postaveno v českých zemích 
Mistu Janu Husovi více než sto pomníků.

3. Betlémská kaple na starém městě  
pražském .
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Původní kaple zde byla postavena roku 
1391 a byla určena pro česká kázání. Kázal 
zde Mistr Jan Hus a další husitští kněží. Poté 
kaple vystřídala řadu jiných účelů, zchátrala 
a roku 1786 byla zbořena. Znovu vybudová-
na byla v 50. letech 20. století jako památník 
husitského hnutí. Obnovená kaple slouží 
také jako slavnostní aula Českého vysokého 
učení technického v Praze. Betlémská kaple 
však připomíná především kazatele Mistra 
Jana Husa.

4. Církev československá husitská. 
Církev československá husitská je křesťanská 
církev, která byla vyhlášena 8. ledna 1920. 
Prohlašuje, že zdrojem jejího učení je Písmo 
svaté, usiluje o návrat k prvotní církvi, tedy 
k pravému jádru křesťanství. Považuje se 
rovněž za pokračovatelku učení Mistra Jana 
Husa. 
 
5. státní svátek – 6. červenec – umučení 
mistra Jana husa.
Den upálení mistra Jana Husa byl zákonem 
245/2000 Sb. dne 29.června 2000 prohlášen 
státním svátkem České republiky. Tato 
skutečnost svědčí o veliké hodnotě Husova 
života, o jeho svědectví i o hodnotě jeho 
mučednické smrti. Všichni občané naší vlas-
ti, i nekřesťané, si každý rok připomínají to-
hoto věrného Kristova svědka.

6. husovy spisy v registru paměti světa 
UnesCo.
Stalo se tak v roce 2007, čímž i tato světová 
instituce dala najevo, že se Husovo dílo sta-
lo nedílnou součástí světového kulturního 
dědictví.

7. medaile Upálení mistra Jana husa.
Český mincovní obchod vydal v roce 2014 a 
2015 pamětní mince a medaile k 600. výročí 
upálení Mistra Jana Husa. Také tyto zlaté a 
stříbrné medaile potvrzují, že Mistr Jan Hus 
patří stále k nejvýznamnějším osobnostem 
našich národních dějin. 

žIvotní Cesta mIstRa Jana hUsa   
mládí a studia - Jan Hus se narodil v Hus-
inci u Prachatic asi v roce 1370. Od roku 

1390 studoval na pražské univerzitě, r. 1393 
získal hodnost bakaláře a roku 1396 mu byl 
propůjčen titul mistra svobodných umění. 
Univerzitní profesor a kazatel - V roce 
1398 se stal univerzitním profesorem. V 
roce 1401 byl zvolen děkanem filozofické 
fakulty a později rektorem univerzity. Jako 
rektor se postavil za větší podíl Čechů na 
řízení univerzity. V roce 1400 byl vysvěcen 
na kněze. Začal kázat v kostele sv. Michala 
v Praze. Od 14. března 1402 kázal v Betlém-
ské kapli. Nechal se inspirovat myšlenkami 
anglického teologa Johna Wycliffa. Ve svých 
kázáních se držel biblického učení. Stal se 
symbolem věrného Kristova svědka pro 
široké zástupy lidu. 
kacíř a exulant - Katolická církev Husa 
označila za kacíře, jeho učení za herezi a 
následně jej exkomunikovala. Papež zakázal 
Husovi kázat a vykonávat v Praze církevní 
obřady. Jan Hus opustil Prahu a přesunul se 
na venkov, na Kozí Hrádek, později na Kra-
kovec. Jeho popularita mezi lidmi stoupala. 
vězeň - Na jaře roku 1414 jej vyzval císař 
Zikmund, aby se ospravedlnil před kon-
cilem, svolaným do Kostnice. Navzdory gle-
jtu o osobní nedotknutelnosti, který obdržel 
od Zikmunda, byl Mistr Jan Hus zatčen a 
vyslýchán. Koncil ho obvinil z kacířství a 
zástupci církve žádali, aby odvolal své učení;  
Hus však trval na svém učení založeném na 
Písmu svatém. 
Generální interdikt - Papež Jan XXIII. 
pak vyhlásil na Jana Husa klatbu. Zároveň 
nařídil, aby byl souzen podle církevních 
zákonů. Rovněž nařídil zboření Betlémské 
kaple. V tomto okamžiku se Hus odvolal ke 
Kristu jako „nejvyššímu soudci“.
soud a upálení - Na kostnickém koncilu byl 
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pak souzen jako kacíř a vydán světské moci 
k upálení. Stalo se tak 6.července 1415 v Ko-
stnici. Když byla hranice zapálena, Jan Hus 
zpíval píseň plnou důvěry v Ježíše Krista.            
ospravedlnění - V roce 1999 prohlásil papež 
Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a 
uznal ho reformátorem církve.  

vÝznamné spIsy mIstRa Jana 
hUsa 
1. o církvi (latinský spis)
Hus pojímá církev jako společenství 
předurčených ke spáse. Za příslušníka 
církve považuje toho, kdo žije podle Kris-
tových přikázání. Hlavou církve je Kristus. 

2. výklad viery, Desatera a modlitby otče 
náš 
Osvětluje základní pojmy křesťanského 
učení.

3. knížky o svatokupectví
Kritizuje církevní hodnostáře pro jejich bo-
hatství a život v přepychu.

4. postila 
Sbírka kázání a traktátů, nejznámější Hus-
ovo dílo.

5. husovy listy
Psané ve vězení v r. 1415. Byly určeny 
přátelům v Čechách.

6. Dcerka 
Tento spis pojednává o výchově dívek. 
Vysvětluje, jak žít v souladu s Božím slovem.

7. De ortographia Bohemica (o českém 
pravopise)  
Jan Hus se zde pokusil o zjednodušení pra-
vopisu; spřežkový pravopis nahradil diakri-
tickým pravopisem. Autorství tohoto spisu 
je však nejisté. 

řeklI o mIstRU JanU hUsovI 
tomáš Garrigue masaryk - první prezident 
Československé republiky napsal ve své 
úvaze “Naše obrození a naše reformace” ze 
dne  6. 7. 1895 : “Jsme národ Husův a rádi se 
tak zoveme - avšak jsme tím národem Hus-

ovým doopravdy a ve skutečnosti? Nejsme. 
Ještě nejsme. V našem národním usilování 
je veliký nedostatek vnitřního života, života 
duchovního, projevuje se lhostejnost k pos-
ledním pravdám životním, lhostejnost k 
posledním cílům člověka.“  
I dnes jsou tato slova velmi pravdivá a ak-
tuální.

prezident václav havel řekl: „Husovo 
vroucí, bytostné přimknutí k Pravdě, k je-
jímu věrnému následování v hlubokém sou-
ladu nejvnitřnějšího přesvědčení a skutků 
každodenního života zůstává trvalou výz-
vou duchovního dědictví našeho národa. 
Pravda pro něj nebyla jen volně přenosnou 
informací, ale životním postojem, závazkem 
a nárokem. Tím se začala vlastně stávat ro-
zhodující společenskou veličinou konkrétní 
a jedinečná lidská bytost a její nadčasově za-
kotvená odpovědnost. Tedy přesně to, co by 
měla ctít a oč by se měla opírat celá moderní 
civilizace, nechce-li dopadnout špatně.“

v čem Je Jan hUs I pRo nÁs stÁle 
vzoRem: 
1. Učinil důležité rozhodnutí. 
Když poznal učení Bible, rozhodl se, že 
postaví svůj život na Božím slovu. Poznal, 
že učení Pána Ježíše je učením pravdy. 
Vždyť Kristus řekl Pilátovi: „Já jsem se proto 
narodil a proto přišel na svět, abych vydal 
svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy 
slyší můj hlas.“ Jan 18,37.  

2. hus udělal i druhé důležité rozhodnutí
Mistr Jan Hus si přijaté biblické učení 
nenechá pro sebe, ale cíleně jej zvěstuje dál. 
Proto kázal Boží slovo nejen v Praze, ale i na 
Kozím Hrádku a všude, kam pak přicházel. 
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Vždy se řídil slovy Ježíše Krista: „A toto 
evangelium o království bude kázáno po 
celém světě na svědectví všem národům.“ 
Mat. 24,14.

3. záleželo mu na nápravě církve 
Uvědomoval si, jak to Pána Církve – Ježíše 
Krista velice rmoutí, když se církev vzdaluje 
od jeho učení a neřídí se jím. 

4. Usiloval i o nápravu českého národa
Husovi velmi záleželo na zkvalitnění duch-
ovního a mravního života českého národa. 
Věděl, že tato kvalita přichází jen z Božího 
slova. 

5. Byl ochoten neúnavně a obětavě pracovat 
Mistr Jan Hus byl pro šíření pravdy Božího 
slova ochoten nejen obětavě pracovat, ale 
zároveň i  trpět, ba snášet i útrapy a pro-
tivenství.
 
6. Byl připraven obětovat život pro Boží 
pravdu.  
Hus byl věrný Pánu Ježíši Kristu až do sm-
rti. Pamatoval na slova svého Pána: „Buď 
věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec 
života.“ Zj.2,10.

7. Bylo mu svěřeno veliké poslání
Pamatoval na slova svého Pána – Ježíše Kris-
ta: „Vy jste světlo světa“. Mat.5,14

otázka mnohých: stálo husovi za to 
obětovat život pro krista?

1. Svým svědectvím přinesl veliký příklad 
mnohým lidem v dějinách.
2. Je vzorem opravdového křesťana, a to ne-
jen českému národu, ale i mnohým národům 
Evropy i celého světa.  
3. Pán Ježíš mu slibuje: „Buď věrný až na 
smrt, a dám ti vítězný věnec života.“ Zj.2,10

CItÁt mIstRa Jana hUsa:  
„Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, 
miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až 
do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od 
hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně 
od smrti věčné, jenž je odloučení věčné od 
milosti Boží...“

modlitba mistra Jana husa: „Ó nejsladší 
Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž 
když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě 

následovat. Dej statečného 
ducha, aby byl pohotový, a 
je-li tělo mdlé, ať předchází, 
prostředkuje i následuje 
tvá milost, protože bez tebe 
nemůžeme nic činit, a dokonce 
ne pro tebe jít na ukrutnou 
smrt. Dej ducha odhodlaného, 
srdce nebojácné, víru pravou, 
naději pevnou a lásku dokon-
alou, abychom za tebe nasadi-
li nejtrpělivěji a s radostí svůj 
život.“              

Mgr.St.Kaczmarczyk

www.Nedělní listy.cz  5. července 2015 8



reportáž

s evanGelIem mezI UpRChlíky - čIlI mIsIJní 
vÝJezD Do sRBska, BUlhaRska a tUReCka - 2. 
čÁst
Další etapou naší cesty bylo Turecko, 
konkrétně Istanbul. Ukázalo se ovšem, že 
nakonec se zastávkou cca 30 km od Bulhar-
ska, protože po nečekaně dlouhé kontrole 
na hranici jsme se rozhodli, že přespíme v 
nejbližším městě Edirne. Byl to další důkaz 
Božího vedení, protože v malém hotelu, ve 
kterém jsme zůstali přes noc, byli kromě nás 
samí imigranti, převážně ze Sýrie. Mohli 
jsme jim věnovat prakticky celý večer. Na 
jedné straně jim asi bylo divné, že se čeští 
turisté tak velmi zajímají o jejich osud, ale na 
druhé straně s námi chtěli hovořit, protože 
chtěli mluvit o tom, co prožili. Bez problémů 
potom od nás přijímali evangelizační „Listy 
pro Tebe” v jejich jazycích nebo také filmy 
„Ježíš”. Od nich jsme se také dověděli, na 
kterých místech máme uprchlíky v Istanbu-
lu hledat, což nám nakonec ušetřilo mnoho 
času a energie.
  Následující den jsme dojeli do Istanbulu, s 
tím, že cesta po dálnici ke kraji města (přes 
200 km) trvala stejně dlouho, jako několik 

desítek kilometrů přes město. Mnoho lidí 
a mnoho aut – takový byl náš první dojem. 
Po zázračném příjezdu do cíle a ubytování 
v hotelu, prakticky v samém centru města, 
jsme se chtěli seznámit s atmosférou to-
hoto města. Navštívili jsme různá místa, 
rozhlíželi jsme se a přemýšleli nad tím, kde 
můžeme uprchlíky najít. Po několika dnech 
jsme je už ovšem viděli prakticky všude.
 V průběhu následujících dní, vždy po 
dopoledním ztišení a modlitbách, jsme se 
rozdělili do několika skupinek a vydali se 
do míst, kde se imigranti nacházeli. Naše 
skupina nejdříve zkoumala situaci v městské 
části zvané Aksaray, kde se měli údajně 
shromažďovat utečenci z jiných zemí. Na 
počátku jsme je neviděli. Potom se ale uká-
zalo, že velké náměstí se stanicí metra, tram-
vají, mnoha restauracemi a kavárničkami, 
to bylo právě místo setkání uprchlíků. 
Podařilo se nám navázat kontakty v jedné 
syrské kavárně, ve které jsme potkali mnoho 
mladých lidí, kteří ještě nedávno bojovali na 
frontě. Velmi zklamaní mladí lidé, kterým se 
život už na začátku úplně zhroutil. S radostí 

jsme jim předali Dobrou 
zprávu o Pánu Ježíši.
 Později jsme popojeli 
trochu dále od samot-
ného centra, směrem k 
největšímu mezinárod-
nímu a vnitrostátnímu 
autobusovému stanovišti. 
V jeho bezprostředním 
sousedství, hned vedle 
mešity, hypermarketů, me-
tra a dálnice, jsme potkali 
kočující rodiny ze Sýrie. 
Dojeli do Istanbulu, ale 
neměli už peníze na to, aby 
pokračovali v cestě dále 
do Evropy. Pro většinu 
utečenců, které jsme potka-

Evangelizace v kavárnách
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li, bylo „zemí zaslíbenou” 
a místem určení Německo, 
případně země Beneluxu 
nebo Skandinávie. Všichni ti 
lidé bez domova, se kterými 
jsme se tam mohli setkat, 
byli odkázáni na žebrání, aby 
vůbec přežili a případně nas-
bírali nějaké peníze na cestu. 
Měli s sebou jen nějaké věci, 
a ti, kteří už tam živořili déle, 
si postavili konstrukce z folií, 
které připomínaly stan. V té 
chvíli mi prošla hlavou otáz-
ka – nakolik si my vážíme své 
střechy nad hlavou a jestli 
budeme připraveni se o ní 
podělit, když se Ti lidé objeví 
v našem okolí? Co v té době bude pro nás 
znamenat pokyn Pána Ježíše:  Kdo má dvoje 
oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo 
má co k jídlu, udělej také tak. (Luk.3:11). 
Jediné, co jsme pro ně v tu chvíli moh-
li udělat, bylo koupit jim nějaké jídlo. 
Naštěstí byl blízko supermarket. Také velmi 
potřebovali vypovídat se. Dokonce, i když 
mluvili anglicky velmi špatně, se pokoušeli 
sdělit nám co nejvíce. Už od těch uprchlíků, 
které jsme potkali v Edirne, jsme věděli, že 
jim záleží na tom, aby se Evropa dověděla co 

nejvíce o jejich tragickém osudu a konečně 
nějakým způsobem zareagovala. Mnoho 
Syřanů opakovalo: Kdybychom věděli, že je 
tam bezpečno, tak se vracíme domů. 
  Navštěvovali jsme je tam ještě asi další 
dva nebo tři dny. Dovezli jsme jim také 
oblečení, které jsme přivezli ze sbírek v 
různých sborech. Potřebných, kteří měli o 
oblečení zájem, bylo nakonec mnohem více, 
než jsme předvídali. Zatímco někteří z nás 
pro ně dělali další nákupy potravin, jiní 
se bavili s jejich dětmi. Jeden z členů naší 
skupiny, který trochu uměl arabsky, se od 
nich pokoušel více dozvědět a vysvětlit, co 
vlastně dostávají, když jsme jim předávali do 

rukou Nový Zákon, 
samozřejmě v jejich 
jazyce. Modlíme se, 
aby jim sám Pán dal 
přes své Slovo, ale 
i svědectví dalších 
křesťanů, naději, 
kterou potřebují.
  Na zpáteční cestě, 
poslední den, který 
jsme trávili tam v 
okolí autobusového 
stanoviště, jsme 
byli tak unaveni, že 
jsme se rozhodli, že 
cestou zpátky něco 

Rozdávání evangelia mezi Pákistánci 

U rodin s dětmi, které živořily poblíž 
obrovského autobusového stanoviště v 
Istanbulu
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sníme. Po návratu metrem na Aksaray jsme 
si sedli, abychom snědli gyros, načež se uká-
zalo, že vedle nás sedí dva mladí, usměvaví 
lidé. Byli to Syřané, kteří v Istanbulu žili už 
přes rok a měli dokonce práci. Povídali jsme 
si s nimi dobré dvě hodiny, protože také 
měli velkou potřebu mluvit o svých velkých 
životních změnách. Jeden z nich ztratil 
rodiče ve vězení. Strašné zážitky, ale přesto 
věříme, že i jejich srdce Pán Bůh uzdraví a 
vyplní opravdovou nadějí.
  Ostatní tři skupiny vedly podobnou práci v 
jiných částech města. Jedna z nich se denně 
setkávala se skupinou Pákistánců, kteří tam 
už nějakou dobu přebývali.
  Nakonec přišel den odjezdu, jediný den, 
kdy pršelo. Na jednu stranu smutek, že 
opouštíme ty lidi a nevíme, co s nimi bude 
dále, na druhou stranu obrovská fyzická i 
psychická únava. A na třetí stranu... naděje, 

že Pán Bůh je neopustí a postará se o jejich 
následující dny, možná prostřednictvím 
jiných „křesťanských šílenců” (jak nás naz-
val pastor ze srbské Subotice), jejichž srdce 
bude citlivé k osudu lidí vyhnaných ze své 
vlasti, ze svých domovů.
  Tímto chceme velmi vřele poděkovat všem 
z Vás, kteří jste se za nás v průběhu cesty 
modlili. Vnímali jsme blízkost Pána Boha 
velmi hmatatelným způsobem. Děkujeme 
také všem dárcům z našeho sboru na Roz-
voji, sboru KS na Mojské, ale i evangelick-
ým sborům v Karviné, Třanovicích, Písku 
a Wisle – Czarnem (PL), kteří podpořili 
tento projekt finančně i materiálně. Bez 
této pomoci by byl tento výjezd prakticky 
nemožný. Díky Vaší podpoře jsme mohli 
bez nějakých omezení přinést pomoc těm, 
kteří byli v největší nouzi. Děkujeme Vám!

Marcin Pilch

fejeton 

Jak Jsem zÁvoDIla v BěhU
Známé pípnutí signalizuje, že mi právě 
přišel e-mail. Píše teta Petra, občanským po-
voláním „teta“ ve školce, kam chodila moje 
dcera, ve volném čase zapálená běžkyně. 
Mě a další adresátky informuje, že začíná 
přihlašování na další ročník Běhu žen, o 
němž jsme se kdysi bavily a projevily zájem. 
Přemýšlím, v jakém stavu choromyslnosti 
bych mohla projevit zájem o něco takového, 
jako je běh delší než padesát metrů k tram-
vaji. Dochází mi, že pravděpodobně loni, 
kdy jsem byla zdravotně indisponována a 
mohla tedy slíbit leccos. Teď dojíždím na 
svou lehkomyslnost. 
  Užuž chystám odpověď s omluvou, když 
vtom začne hlodat červ: Neměla bys to 
přece jen zkusit? Mladá ženská, a nechce 
se jí uběhnout pár (set) metrů? Navíc, Petra 
píše, že velmi početné týmy mohou získat 
finanční injekci pro školu. Ale nesmysl, ten 
víkend přece budeme mít návštěvu. Nebo 
že bych do toho zatáhla i návštěvu? Píšu 
návštěvě, zdali by se běhu nechtěla zúčastnit. 
Kamarádka mi odpovídá, jestli jsem někde 

neupadla na hlavu. Vsugeruju jí, že týmy 
s hojnou účastí získají peníze a je tudíž 
prakticky její morální povinností postavit 
se na start. Podvoluje se. Přihlašujeme se 
– samozřejmě na nejkratší trasu, dva a půl 
kilometru.
 Přichází očekávaný i obávaný den. Je 
začátek června, míříme do Nové Karoliny, 
toho hrozného obchoďáku, kolem kterého 
poběžíme, slunce praží a my dostáváme 
příhodně černá trička. Navleču si na něj 
ještě oranžovou vestu se sluníčkem a náz-
vem školy, abych správně reprezentovala, 
a vzpomínám si, že takovou měla i dcera, 
když se školkou někam jeli. 
  Před jedenáctou se trousíme na start. Jsem 
nervózní. Je za pár minut jedenáct, když 
mi dochází, že bych měla vyhledat toaletu, 
protože s plným močovým měchýřem se mi 
asi nepoběží úplně komfortně. Probíhám 
Novou Karolinou, toaletu však nenacházím 
a navíc se po tomhle stometrovém rozběhu 
cítím unaveně. Děsím se, co mě potká. 
  Na startu se sešikujeme ke konci, abychom, 
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pRo ChytRé hlavy

jak podotýká kamarádka, měly tu správnou 
psychologickou vzpruhu, když budeme os-
tatní předbíhat. Nesdílím její optimismus 
a mám vidinu, jak do cíle přibíhají všichni, 
pak dlouho nic a pak teprve já. Ozve se star-
tovní výstřel. Chvíli trvá, než se závodnice, 
kterých je asi šest set, rozběhnou. Lidé nás 
povzbuzují, televizní kamery nám koukají 
až do krku. 
  Proběhneme kolem obchoďáku, míříme k 
Trojhalí, jehož krásu momentálně nejsem 
schopna docenit, a hele, kopeček! Přemýšlím, 
jestli ho zvládnu vyběhnout, a kamarádka 
mě hecuje slovy: „Vidíš, sem ti to říkala, tady 
začnou odpadávat,“ a má pravdu, prvních 
několik ženských skutečně předbíháme. 
Navíc za chvíli míjíme ceduli, oznamující, 
že máme za sebou první kilometr. Říkám si, 
že nakonec to snad nebude až tak hrozné. 
Pokračujeme kolem řeky, trasa se otáčí a 
máme tak možnost vidět, kolik závodnic je 
před námi. Rychlost slečny, běžící na prvním 
místě, mi připadá neuvěřitelná. Vidíme 
ovšem také, kolik závodnic už jsme nechaly 
za sebou, což rovněž není marné. Obdivuji 
všechny vozíčkáře a mamky s dětmi, to jsou 
největší borci! 
 Na druhém kilometru přichází krize. 
Trasa vede do kopce, navíc po asfaltové 
cestě, slunce pálí a já zcela vážně uvažuji, 
že zpomalím a přejdu do chůze, jak to 

dělají některé závodnice. „Už se blížíme k 
cíli! Před cílem zrychlíme, jo?“ je natěšená 
kamarádka. Kdybych mohla, tak se hyster-
icky zasměji. Nicméně nezpomalím. 
 Dobíháme zpátky k Nové Karolině. Za 
chvíli tam budeme! Pěkně v chládku a ve 
stínu si dvacet metrů před cílem lebedí u 
fontánky na trávě naši manželové a celkem 
šest dětí (tssss!). Když nás spatří, mávají a 
křičí: „Mamko, běž!“, což způsobí, že do cíle 
doběhnu se ctí a dokonce se zrychlením. 
 Užívám si, že jsem přežila, dokonce 
dostávám medaili (tedy, dostává ji každý). 
Soukromě se naparuji jako krocan, protože 
jednak jsem celou dobu vydržela běžet, jed-
nak mě mile potěší i můj výsledný čas. Jdu 
se upravit na toaletu. Pohled do zrcadla je 
pro mě šokem – v obličeji jsem červená jak 
spartakiádní trenky, tak proto se na mě lidé 
podivně dívali. 
 Uchylujeme se do fast foodu, abychom 
z té námahy náhodou nezhubly, a večer 
mě mile překvapí mail od tety Petry, která 
píše, že náš početný tým obsadil třetí místo 
a vyhrává finanční injekci. Těší mě, že si 
peníze užijou děti momentálně navštěvující 
školku, do které má dcera tak ráda chodila. 
A možná, možná se příští rok zase zvetím a 
poběžím znovu. 

JF - NL

Začínající prázdniny jsou dle mého také 
symbolem pro „odpočinutí“. Od pracov-
ního nasazení, každodenního běžného či 
uspěchaného života. Momentálně alespoň v 
době čerpání dovolené. 
  Doplňme si ono toužebně očekávané slovo 
do několika veršů, vzpomeňme, kde a v 

jakých situacích se o odpočinutí hovoří a 
hlavně ho dosyta prožijme :-).

1.  Ale sedmý den je den ………. Hospodina, 
tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani 
ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá 
otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který 
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svatBy, pohřBy, JUBIlantI
svatby
Tomasz Nicielnik a Ivana Kosiarzová
Josef Filipi a Aneta Kurová

pohřby
Marcela Pščolková
Emilie Bystroňová
Gustaw Oslawski
Pavel Klimoszek
Helena Cemerková

Jubilanti
Emilie Bažanovská, Jarmila Držíková, Anna 
Goldová, Blanka Chlebusová, Helena Kale-
tová, Anna Košutová, Helena Kubeczko-
vá, Kristina Kuboňová, Rudolf Morcinek, 
Vilém Novák, Dagmar Pavlíková, Božena 
Pustowková, Jindřich Schnůrch, Anna Sy-
pulová   

- evangelizační tabor v Dziegielowě se 
bude konat 4.-7. července. Program je ke 
stažení na www.cme.org.pl

- setkání pod stanem se uskuteční 17.7. v 17 
hodin ve středisku Karmel ve Smilovicích. 
Vystoupí spojené pěvecké sbory, dechový 
orchestr z Albrechtic, dětská skupina Pa-
prsek a další. 

- evangelizační tabor xCamp ve smi-
lovicích se bude konat 18.-25. července. Více 
informací na www.xcamp.cz

- letní festival Campfest se uskuteční 6.-
9. srpna v Královej Lehotě na Slovensku. 
Téma: Jednoducho v Ňom. Z programu: Jer-
emy Riddle, Martin Smith, Tretí den, Timo-
thy. Vice informací na www.campfest.sk

- multižánrový křesťanský festival United 
se bude konat 20.-22.8. ve Vsetíně. Téma 
letošního ročníku je Nespoutaný. Z pro-
gramu: October Light, Neomiracles, eSPé, 
Lamačské chvály, Lukáš Targosz, Kateřina 
Lachmanová.   

co nás čeká

žije v tvých branách.
2. „Mluv k Izraelcům a řekni jim: Až přijdete 
do země, kterou vám dávám, bude země 
slavit ……………, ………………. Hospodi-
novo.
3. I táhli od hory Hospodinovy tři dny cesty 
a schrána Hospodinovy smlouvy táhla po 
tři dny cesty před nimi, aby jim vyhlédla 
místo…………...
4. Potom jí její tchyně Noemi řekla: „Neměla 
bych ti, má dcero, vyhledat ………….., aby 
ti bylo dobře?
5. Teď mi však Hospodin, můj Bůh, dal ode 
všech okolních nepřátel …………., nehrozí 
mi protivník ani žádná zlá událost.
6. „Požehnán buď Hospodin, který podle 
svého slova dal ………….. Izraeli, svému 
lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých 
slov, která mluvil skrze svého služebníka 
Mojžíše.
7. Toto praví Hospodin: „Mým trůnem jsou 
nebesa a podnoží mých nohou země. Kde-
pak je ten dům, který mi chcete vybudovat? 

Kdepak je místo mého …………….?
8. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, 
neboť jsem tichý a pokorného srdce: a nal-
eznete ……………. svým duším.
9. Neboť kdo vejde do Božího ……………, 
odpočine od svého díla, tak jako Bůh 
odpočinul od svého.
10. A tak usilujme, abychom vešli do toho 
……………a nikdo pro neposlušnost nepadl 
jako ti na poušti.

a. Numeri  10:33 
b. 1. Královská  5:18  
c. Izajáš  66:1  
d. Exodus  20:10 
e. Židům  4:10  
f. 1. Královská  8:56  
g. Rút  3:1  
h. Leviticus  25:2  
ch. Matouš  11:29  
i. Židům  4:11  
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co nás čeká: program xCampu (18.-25.7.) - výběr 
sobota 18.7.
Večení program - hlavní scéna
19.30 zahájení pro veřejnost
20.00-22.00 Zespół CME (Polsko)

neděle 19.7.
Dopolední program 9.00-11.00
Bohoslužby
Jde opravdu o Pravdu? (Jaroslav Pleva) 
Semináře 11.00-12.30
[3] Moc v církvi – Jiří Unger
[5] Homosexualita aneb co se čtyřmi procen-
ty? – Marek Macák
Hudební vystoupení 14.00-15.45
Odpolední program 16.30-18.30
Slyš pravdu! Beze slov (Jan Fojcik) 
Večerní program - hlavní scéna 20.00-22.00
Život v sázce kvůli Kristu (životní příběh 
Amira z Íránu)

pondělí 20.7.
Semináře 11.00-12.30
[1] Pohled do nebe – Aleš Hejlek
[4] Umění jako cesta k Bohu – Jiří Unger
[8] Úsměv Mistra Jana – Jaroslav Pleva 
Workshopy 14.00-15.45
[17] S proudem nebo proti proudu? 
(Pronásledování křesťanů v Iráku a Egyptě) 
– Open doors Polsko 
a další... 
Odpolední program 16:30-18:30
Uč se pravdě! Promarněná životní šance 
(Jan Fojcik) 
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
Kalwich (ČR)
Večerní program - alternativní scéna 20.00-
22.00
Labyrint světa a ráj srdce (Divadlo Víti 

Marčíka)

Úterý 21.7.
Dopolední program 9.15-10.15
Otec lži (Lutz Scheufler) 
Semináře 11.00-12.30
[2] Oddělený den: neděle – Aleš Hejlek 
[9] Životní slasti: Láska je, když tě věrnost 
baví! – Lutz Scheufler
[11] Buď chlap, srabe! (seminář pro kluky) – 
Bedřich Smola
[15] Homeopatie – pomoc nebo nebezpečí? 
– Emília Vlčková
Workshopy 14.00-15.45
[19] 3S aneb světlem svým sousedům – Kris-
tian Lande a Daniel Kocyan
... a další 
Odpolední program 16:30-18:30
Miluj pravdu! Čtvrtý pád v lásce (Jan Fojcik) 
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
Leroy Johnson (Velká Británie)
Večerní program - alternativní scéna 20.00-
22.00
Recitál Marty Cieńciała (Polsko)

středa 22.7.
Odpolední program 18.30-19.45
[18] Dějiny evangelíků na Těšínsku. 
Svědectví – poučení – odkaz. – Herbert Pat-
zelt
Večerní program - hlavní scéna 20.00-22.00
Prav pravdu! A co když je to pravda? (Jan 
Fojcik) 

čtvrtek 23.7.
Dopolední program 9.15-10.15
Duch pravdy (Lutz Scheufler) 
Semináře 11.00-12.30

- Bratři a sestry, pokud byste se ještě chtěli 
aktivně zapojit do misijního výjezdu do 
Ústí nad Labem, přihlaste se u br.f. Marcina 
Pilcha. Věříme, že vám záleží nejenom na 
chodu našeho sboru, ale i celé naší církve…
- Pořadatelé sborových táborů mají tradiční 
prosbu - pokud máte doma různé zacho-

valé maličkosti, které už nepotřebujete, 
např. hračky, hry, pastelky, skládačky, 
omalovánky, nebo cokoliv jiného, nad čím 
by oko malého táborníka vděčně zaple-
salo, přineste to do kanceláře, do krabice s 
nápisem - VETŠ. Za všechny táborníky moc 
děkujeme.

oznámení
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Informace o sboru

Evangelický sbor a.v. ČCE,
Nám. Dr. M. Luthera 1, 737 01  Český Těšín
telefon: 591 142 059
číslo účtu: 1725496319/0800
e-mail: cesky-tesin@evangnet.cz
web: www.narozvoji.cz
farář sboru: Mgr. Marcin Pilch, Mgr. 

Mojmír Blažek
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
Mimo tuto dobu dle dohody s farářem.
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členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), Radka Krawiecová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).
editace: Jana Foberová
tisk: David Harok
zodpovídá: Jana Foberová

kontakt na redakci: noviny.rozvoj@
centrum.cz

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 

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. 

[6] Pravda na začátku věků – Jiří Král
[10] Životní strasti: Proč je Bůh dopouští? – 
Lutz Scheufler
[12] Jsem krásná. Je to pravda nebo lež? 
(seminář pro holky) – Erika Niedobová
[14] Bůh není člověk a člověk není Bůh – 
Štěpán Rucki
Workshopy 14.00-15.45
[20] Zápas o misijní sbor – Michal Klus
... a další 
Odpolední program 16.30-18.30
Drž pravdu! Věřící nebo pověrčivý? (Jan Fo-
jcik) 
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
Timothy (Slovensko)
Večerní program - alternativní scéna
Současnost a perspektivy evangelických 
církví v Německu (Lutz Scheufler)

pátek 24.7.
Semináře 11.00-12.30
[7] Pravda na konci věků – Jiří Král
[13] Valentýnské rozhodování aneb škola 
plavání – Boleslav Taska
[16] Outdoorové kristovectví – Zdeněk 
Kašpárek
Workshopy 14.00-15.45
[21] Misijní potřeby v České republice – 
Daniel a Kristina Chlebkovi
... a další 
Odpolední program 16.30-18.30
Braň pravdu až do smrti! (Jan Fojcik) 
Večerní program - hlavní scéna 20.00-22.00
Večer s doprovodnou skupinou XcamPu 
(ČR)
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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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