
Slovo editora
Milí čtenáři, 
právě čtete předposlední číslo Nedělních 

listů v tomto roce :-) To příští už bude 
vánoční. 

V tomto čísle vám nabídneme třeba 
ovocné zamyšlení - stejně jako v Bibli 
najdete poučení od fíkovníku, zde si můžete 
přečíst poučení od rubinoly. 

Velký prostor jsme tentokrát věnovali 
fotoreportáži - je z misijního výjezdu na 
srbsko-chorvatskou hranici a zúčastnili 
se ho i členové našeho sboru. Pokud vám 
tyto krásné, smutné i zajímavé fotky 
unikly při prezentaci v kostele, můžete si je 
prohlédnout na těchto stránkách. 

Pro odlehčení nabízíme fejeton o jedné 
skautské výpravě, a jako vždy na obvyklém 
místě najdete i pravidelné rubriky, tentokrát 
o zbožném muži, pokračování o biblické 
Rút, představení Mezinárodního svazu 
Gedeonů nebo odpovědi na otázky, jak je 
to vlastně s desátkami a salárem nebo jestli 
přijdou naši zvířecí mazlíčci do nebe. 

Milé přátelé, optimistický listopad Vám za 
celou redakci přeje

                                   Jana Foberová  

mezinárodní Svaz 
gedeonů 
Soukenická 15, 110 00 Praha 1
Tel. 774 589 354   
E-mail: info@gedeoni.cz
www.gedeoni.cz
www.gideons.org
IČO:  49367897
Bankovní spojení: info na www.gedeoni.cz – link 
„darovat“ 

Počet dobrovolníků v ČR: 404  (počet stále 
roste)
Počet místních organizací v ČR: 35
Počet dobrovolníků celosvětově: přes 350 
000

Mezinárodní svaz Gedeonů se modlí a 
rozdává Boží slovo od roku 1898. Dnes 
máme více než 350 000 členů-dobrovolníků 
a nepočítaně podporovatelů ve 200 zemích 
světa. Tito lidé jsou odhodlaní věnovat svůj 
čas a peníze, aby se ostatní mohli dozvědět o 
Boží lásce skrze Boží slovo. 
  Ve skutečnosti jsme letos v květnu dosáhli 
hranice dvou miliard rozdaných Biblí a 
Nových zákonů po celém světě a toto číslo 

stále roste. 
V ČR bylo 
rozdáno od 
roku 1993 
1,5 miliónu 
v ý t i s k ů 
Božího slova. 

Za 117 let existence máme celosvětově 
velké množství svědectví o obrácení 
a proměněných životech na základě 
gedeonské Bible nebo Nového zákona. 

naše aktivity
1) Gedeoni drží nepřetržitý modlitební řetěz 
za všechny země světa již mnoho desítek let. 
Například za Českou republiku se modlí 
každý 9. den v měsíci. Zvláště se modlíme 
za země, kde je málo křesťanů a není možné 
oficiálně registrovat gedeonskou misii. Jde o 
tyto země: Írán, Alžír, Maroko, Uzbekistán, 
Severní Korea, Irák, Afghánistán, Saúdská 
Arábie, Jemen, Somálsko, Tunis, Libye, 
Turkmenistán, Mauretánie, Komorské 
ostrovy, Džibutsko, Maledivy, Eritrea, 
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Lichtenštejnsko, Monako, Sv. Helena, 
Tuvalu, Wallis & Futuna.  
  
2) Gedeoni distribuují Boží slovo:
-  Rozdáváme osobně Nové zákony každému 
nevěřícímu, který má o něj zájem. Nejraději   
společně s naším osobním svědectvím, jak 
jsme Boha poznali my.
- Umisťujeme Boží slovo na tato místa:
•   Hotely, penziony a ubytovací zařízení
•   Školy, university, koleje, menzy
• Nemocnice, léčebny, ordinace, centra 
pomoci, utečenecké tábory
• Státní instituce (vězení, policie, hasiči, 
armáda ...)

Co nás aktuálně těší:  
- Z celého světa i z ČR stále přicházejí nová a 
nová svědectví o tom, jak čtení darovaného 
Božího slova přivádí lidi k poznání spasení 
v Kristu. 
- V ČR jsme dosáhli 35 místních organizací – 
potenciál však máme až k 60 či 70.
- Rostoucí zájem křesťanů podílet se na této 
jednoduché službě svému okolí.
- Ve fiskálním roce 2014/2015 Gedeoni 
celosvětově rozdali a umístili skoro 90 
milionů Biblí a Nových zákonů v hodnotě 
108 milionů dolarů.

Co nás aktuálně trápí: 
Na některých místech není zájem církví 
podpořit tuto misii, která přináší požehnání 
pro jejich města.

Plánované novinky: 
- Gedeoni připravují mobilní aplikaci 
Gedeonská Bible ve všech 101 jazycích, ve 
kterých gedeonské Bible vycházejí včetně 
audio tam, kde jsou nahrávky k dispozici.
- Český gedeonský Nový zákon bude nově 
dodáván v překladu 21. století. 

Pozdrav pro čtenáře nedělních listů: 
Připojte se prosím k našim modlitbám, 
staňte se též členy Gedeonů nebo podpořte 
tuto službu finančně. Za každých 25 Kč, 
které obdržíme, vytiskneme jeden Nový 
zákon, který může zachránit někomu někde 
na světě život!

Pracujme, dokud je den, až přijde noc, nikdo 
nebude moci pracovat.  (Jan 9,4)
Heslem Gedeonů je dobře známý verš z 
knihy Izaiáš 55:11.

Pavel Denk, MSCH - NL

biblické ženy

rút - moábka, ale jedna z nejlePšíCh - 2. část
V minulé úvaze jsme společně s Rút opustili 
Moábskou zemi a přistěhovali se do Betlé-
ma. V dnešní úvaze budeme svědky jejího 

seznámení s novým manželem. 
 Rada, kterou Noemi dávala Rút, byla 
zdánlivě velmi podezřelá. Chce pro ni            
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„chytit“ bohatého muže za 
manžela. Dalo by se říct, že 
Noemi byla velmi vychytralá 
žena a svým chytráctvím chce 
chytit Bóaze. S naší Noemi 
tomu tak nebylo. 
   Podívejme se na ty dva – Rút 
a Bóaze. Noemi to měla dobře 
promyšlené. Bóaz je zastánce 
a podle Božích zákonů měli na 
něho právo. „Tak dcero, pos-
lechni mě. Všechno musí být 
dobře vypočítané, veřejnost o 
tom nesmí nic vědět. Protože 
veřejnost má velké oči a uši 
pro takové věci. Ty se máš 
k Bóazovi přiblížit, a to je 
nebezpečná cesta, když se chce 
žena přiblížit k muži. Musí nám pomáhat 
noční tma, aby si lidé ničeho nevšimli. Ty se 
umyješ, pěkně oblečeš, a potom se k němu v 
noci přiblížíš.“ 
  Ale pozor, toto všechno bylo pod bázní 
Boží. A Rút šla. Zásluhu na tom, že se vše 
zdařilo, měly mnohé Noeminy modlitby. 
Propast mezi Bóazem a Rút byla velká. Ona 
je chudá vdova a k tomu Moábka, on zase 
zámožný muž uznávaný celým městem. 
  Je jasné, že se Rút nevydala na tuto cestu 
bez bušení srdce. Nám je závěr této noci 
známý, ale pro ni nebyl. Všechno se moh-
lo zhroutit a ona mohla být vyhnána jako 
smilnice. Všechno to bylo možné. Dobrý 
závěr byl pro ni nejistý, držela se ho jenom 
pohledem víry a měla při tom čisté svědomí. 
Máme dojem, že pohlaví a smyslnost této 
noci vůbec neměly místo. Tito lidé byli vázá-
ni Božími zákony.
  Noemi a Rút byly pěkné dvě ženy, byly i 
rozumné. Dobře si vybraly, protože i ten, 
kterého chtěly získat, byl vázaný Bohu. Noe-
mi je rozumná, Rút šikovná, ale ani Bóaz 
nezaostával. O půlnoci, když se probudil, 
viděl, že mu u nohou leží nějaká žena. „Kdo 
jsi?“, ptal se jí. Rút se nechová diplomat-
icky, nehraje komedii, nepřetvařuje se, ale 
upřímně se přiznává a řekne mu, co by od 
něho chtěla. Prosí ho, aby rozprostřel křídlo 
svého pláště, protože je zastánce (3, 9). 
   Rút na toto místo nepřivedla smyslná láska, 

ale láska čistá, která žádá uznání povinnosti. 
Cítila a pevně věřila, že najde porozumění 
a nezklamala se. Bóaz je také šlechetný a 
vyslovuje Rút velkou pochvalu. Je pěkná a 
mladá. Mohla jít za mladými muži, ale šla 
za ním. Měl na ni rodinné právo a je ochotný 
učinit zadost. Její chudoba a její původ mu 
nestály v cestě. Ale i on je vázaný Božím 
zákonem a je tu ještě jeden muž, který má 
přednostní právo. Jakmile se toto vyřeší, je 
připravený si ji vzít za manželku. 
  Bóazovi bylo jasné, že on ještě na tuto krás-
nou ženu nemá žádné právo. A byl na po-
zoru, aby její oddanosti nezneužil. Je jasné, 
že se oba dostali jeden k druhému velmi 
blízko a byli ve velkém nebezpečí. Bóazovi 
šlo o to, aby se tato noční scéna nedostala k 
uším zlomyslných lidí. Nejlepší bude, když 
Rút odejde ještě nad ránem, když všichni 
spí. 
  A všechno se vydařilo, protože sám Hos-
podin bděl nad nimi. Noemi a Rút se tímto 
činem vystavily velkému nebezpečí, ale sám 
svatý Bůh jejich počínání zpečetil. Je zají-
mavé, že v Bibli máme nejednou zachycené 
velmi zvláštní a opovážlivé konání a poh-
nutky lidí. My bychom je pravděpodobně 
odsoudili, ale Hospodin toto jejich konání 
zpečetil. I v tomto případě tomu tak bylo. 
Je pravděpodobné, že ani Noemi této noci 
nezamhouřila oči. Asi se modlila a s velkým 
napětím očekávala návrat Rút. Rút se vrátila 
a vyprávěla, vždyť měla co vyprávět. Byly 
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zralý Boží muž

18. díl - zbožný
“Neboť biskup má být bezúhonný jako správce 
Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, 
rváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý, 
rozvážný, spravedlivý, zbožný...”  Tit. 1,7-8

Slovo „zbožný“ se stejně jako předcházející 
„spravedlivý“ týká praktické svatosti. Co 
si pod tím můžeme představit? Vcelku 
jednoduše, být prostý hříchu nebo špatnosti, 
usilovat o upřímný a pokorný život s Bo-
hem a před Bohem. Některé starší překlady 
užívají slovo „svatý“, což je do jisté míry syn-
onymum, ale to není úplně přesné. Zbožný 
znamená, že věřící se ve svém každodenním 
životě a chování stále více připodobňuje 
Ježíši Kristu. Podívejme se na konkrétní 
příklady:

1, Simeon (Lukáš 2,25-35)
O Simeonovi toho víme velice málo, dá 
se říci, že skoro nic. V celé Bibli se o něm 
dočteme pouze v uvedených deseti verších. 
Bible zmiňuje několik jeho vlastností a 

skutečnost, že se Simeon setkal s miminkem 
Ježíšem v jeruzalémském chrámu. Přesto je 
Simeon významnou postavou, a to ze dvou 
důvodů:
a, Simeon byl spravedlivý a zbožný muž
b, Simeon poznal v Ježíši Spasitele
Proto vysoko vyčníval nad ostatními 
Izraelci - svými vlastnostmi, charakterem a 
přístupem k Ježíšovi jako ke Spasiteli. 

2, Kornélius (Skutky 10,1-2)
Římský setník Kornélius (důstojník římské 
armády) je charakterizován jako „zbožný“, 
„štědrý“ a z kontextu také jako zodpovědný 
manžel a otec. To všechno jsou vlastnosti 
zralého Božího muže, které jsme již probírali. 
A opět, jako u Simeona, i Kornélius zahanbu-
je svým charakterem většinu židovských 
věřících. Situace je o to vážnější vzhledem 
k faktu, že Kornélius je představitel cizí 
okupační armády, de facto nevěřící člověk, 
a přesto má k Bohu blíže než většina Židů. 
Proto jej Bůh mimořádně oceňuje a Ko-

rnélius se stává prvním ne-
Židem (pohanem), který se 
stává Ježíšovým učedníkem a 
přijímá Ducha Svatého.

  Zajisté bychom nalezli v 
Bibli mnoho dalších příkladů 
zbožnosti, ale tyto dva jsou 
pro nás naprosto postačující. 
Všimněte si prosím, že 
zbožnost není na první 
pohled vidět. Zbožnost 
nezáleží na množství vyko-
naných dobrých skutků, 
vyřčených modliteb či 

to události více než slavné a ony obě mohly 
prožívat Boží dílo záchrany.
  Po mnohém utrpení se Moábka Rút se svoji 
moudrostí a obětavostí dostala velmi vys-
oko. Pán Bůh ji zařadil do rodokmene Ježíše. 
Jaká sláva! A co by nám chtěla tato slavná 

žena říci? Nic více, ale ani nic méně než to, 
co nám moudrý Šalamoun řekl ve své knize: 
„Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása, 
žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.“ 
(Přísloví 31, 30)

RK - NL
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přinesených darů. Zbožnost je o vnitřním 
nastavení, pokoji a správném přístupu k 
lidem a Bohu. Zbožnost je zrcadlo duše.

 „Cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla je 
užitečné pro málo věcí, zbožnost je užitečná 

pro všechno a má zaslíbení pro život nynější 
i budoucí.“ (1. Tim. 4,7-8) 
   
   Milí Boží mužové, ať vaše jednání a chová-
ní předchází pravá zbožnost. 

Otmar H.

otázky 

otázky o bohu 
Milé sestry a milí bratři, 
dnešní otázky se možná 
budou tak trochu vymykat 
ze stylu těch předchozích. 
Jelikož končí církevní rok, 
respektive za chvíli začne 
další a my se opět budeme 
zabývat salárem… dát, ne-
dat? Jestli dát, tak kolik… 
a jestli dát, tak komu to 
vlastně dávám…. :-/, tak 
jsem si řekla, že by určitě 
nebylo špatné podívat se, co 
o tom říká Bible…
  A když jsme u konce roku, 
tak bychom se možná mohli 
pozastavit u konce života, 
ale tentokrát toho zvířecího… a co je se 
zvířátky potom…  

31. Co říká bible o desátcích?
Desátky jsou téma, se kterým má mnoho 
křesťanů problémy. V mnohých sborech 
se dávání desátků zdůrazňuje možná až 
přehnaně. Zároveň se mnoho křesťanů 
odmítá podřídit biblickým požadavkům, co 
se týče obětování pro Pána. Desátky (milo-
dary, saláry) mají být radostí a požehnáním 
pro všechny křesťany. Je velmi smutné, že v 
dnešní církvi tomu tak není. 
 Desátky jsou starozákonním konceptem. 
Desátek byl požadavkem zákona, podle 
kterého všichni Izraelité dávali do chrámu 
10 % ze všeho, co vydělali a vypěstovali 
(3.Mojž. 27:30; 5.Mojž. 14:22-23; 2.Paralip. 
31:5). Někteří chápou starozákonní desátky 
jako něco na způsob daně k zabezpečení 
kněží a levitů v rámci obětního systému. 
Nový zákon nenařizuje, dokonce ani 

nedoporučuje, aby křesťané měli zákonný 
systém desátků. Pavel však říká, že věřící 
by měli oddělit část ze svého příjmu na pod-
poru církve (1. Kor. 16:1-2).
  Nový zákon nikde přesně neuvádí pro-
cento, které by mělo být vyčleněno k dávání, 
jenom říká, že by to mělo být z toho, co kdo 
„může postrádat” (1. Kor. 16:2). Křesťanská 
církev v zásadě přebrala myšlenku 10 % ze 
Starého zákona, a uvádí to jako „doporučené 
minimum” křesťanského dávání. 
   Křesťané se však nemusí cítit povinni pořád 
dávat. Měli by dávat podle svých možností z 
toho, „co můžou postrádat”. Někdy to zna-
mená, že dávají víc než desátek, někdy méně. 
Všechno závisí na schopnosti křesťana a 
potřebách církve. Každý křesťan by se měl 
usilovně modlit a prosit o Boží moudrost v 
rozhodování kolik přispět (Jakub 1:5). 
 Naše staršovstvo po dlouhé poradě 
sborovníkům doporučilo „desetinu deseti-
ny“ z výdělku, nesetkalo se to však s pozi-
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tivní odezvou… Možná by nebylo špatné se 
nad tím zamyslet …
  „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém 
srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z do-
nucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh” 
(2. Kor. 9:7).

32. mají domácí miláčci (zvířátka) své 
nebe? mají domácí miláčci (zvířátka) duši?
Bible nemá žádné konkrétní učení o tom, zda 
zvířata, která chováme, mají „duši“ nebo 
zda půjdou po sm-
rti do nebe. 
M ů ž e m e 
však z 
n ě k t e r ý c h 
o b e c n ý c h 
p r i n c i p ů 
vnést světlo 
i do této 
záleži tost i . 
Bůh vdechl 
dech života člověku (1.Mojž. 2:7), i zvířatům 
(1.Mojž. 1:30; 6:17; 7:15,22). Základní rozdíl 
mezi lidmi a zvířaty je, že člověk je stvořen 
k Božímu obrazu, k Jeho podobě (1.Mojž. 
1:26-27). 
  Zvířata nebyla stvořena k Božímu obrazu, 
ani aby Mu byla podobna. Být stvořen k 
Božímu obrazu neboli k podobnosti Boží 
znamená, že člověk má podobně jako Bůh i 
duchovní rozměr. Má mysl, cit a vůli a jistý 

aspekt bytí, který pokračuje po smrti. Pokud 
by domácí zvířátka měla „duši“ nebo neh-
motný princip, ten by pak byl jiné a určitě 
nižší kvality. Tento rozdíl patrně znamená, 
že domácí zvířátka a jejich „duše“ nemají 
pokračování po smrti.
 Dalším faktorem ke zvážení v souvislosti 
s tímto tématem je, že Bůh stvořil zvířata 
v rámci procesu stvoření podle Genesis. 
Bůh stvořil zvířata a řekl, že to bylo dobré 

(1.Mojž. 1:25). Není tedy 
d ů v o d , proč by i na 

Nové zemi 
neměla být 
i zvířata 
(Zjevení 21:1). 
Zvířata bu-
dou určitě 
existovat i v 
t i s í c i l e t é m 
království (Iz. 
11:6; 65:25). 

Ale není úplně jisté, zda mezi těmito zvířaty 
budou i domácí miláčci, které jsme měli tady 
na zemi. S úplnou jistotou však můžeme 
už dnes říci, že Bůh je spravedlivý, a když 
přijdeme do nebe, ocitneme se v dokonalé 
harmonii s Jeho rozhodnutím i v této otázce, 
jakékoli toto rozhodnutí bude.

LS - NL

zamyšlení 

rubinola
Musím se přiznat, podzim nepatří k mým 
oblíbeným ročním obdobím. Ne snad, že 
by se mi nelíbily všechny ty barvy a vůně, 
které s ním přicházejí, ale je to období, kdy 
vlastně všechno končí, tráva uvadá, listí 
padá na zem, všechno se připravuje na 
zimu, tedy nejen na zimu jako roční dobu, 
ale na skutečnou zimu, hodnoty pod nulou.   
  K těm několika málo kladným momentům 
brzkého podzimu, dle mého názoru, patří 
sklizeň všech možných i nemožných, uro-
zených i neurozených plodů. Je to takový 
pocit zadostiučinění, že to dlouhé lopocení 

od semínka až po plod přece jen nebylo 
zbytečné. Tím spíš, že se vám urodí první 
ovoce na mladém stromku, tak jako nám.
  Byla to rubinola, krásná, chutná, červeně 
zbarvená odrůda jabloně. Loni sice už za-
kvetla, ale plody nevydržely a opadly dřív, 
než stačily dozrát. Letos tomu bylo jinak. Pár 
jablíček se udrželo na ještě stále křehkém 
stromku a my jsme se už dopředu radovali 
z naší první „pidi“ sklizně rubinoly u nás na 
zahradě. 
 Jenže. Kromě optimisticky vyhlížejících 
jablíček, které se uchytila na stromě, se nám 
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letos uchytili pod střechou 
verandy predátoři, o 
kterých jsem se sice dočetl, 
že jsou vcelku mírumi-
lovní a s lidmi vycházející, 
ale už od pohledu jeden 
jedinec budí respekt, 
natožpak, když jich máte 
pod střechou několik set. 
Byli to sršni.
   Denně jsme je vídávali 
létat kolem domu, z hníz-
da za potravou a zpátky. 
Pravda, nám neubližovali, 
ale čím mírumilovnější 
byli k nám, tím více škody 
napáchali na zahradě, na 
právě dozrávajících hruškách a jabloních. 
Ano, ani naší malé rubinole se nevyhnuli. 
Ovoce začínalo padat v důsledku hniloby, 
kterou způsobilo jeho nabodnutí, jinými 
slovy, ten sprostý hmyz si okusoval naše 
ovoce dřív než my. To spadlo a bylo zralé 
tak akorát na kompost. 
  Říkám si proč? Kde se stala chyba? Po tom 
všem okopávání, hnojení, prostříhávání a 
vůbec té nejlepší péči přijde někdo, kdo si 
jednoduše vezme, co mu nepatří. A tady 
jsem se musel zastavit. 
  Uvědomil jsem si, že ještě s mnohem větší 
péčí a láskou se o mě stará můj nebeský Otec. 
Zahrnuje mě vším dobrým, dopřává mi 
dostatek všeho, co potřebuji. Také očekává 
ode mě plody, ovoce, které bych měl nést, 

abych byl užitečný. A tady si uvědomuji, že 
se kolem mě rojí různá pokušení a pochyb-
nosti, stejně jako sršni kolem jablek, a ta 
způsobují, že mé ovoce není vždy tak chut-
né, jak by mělo být. Někdy dokonce spadne 
dřív, než dozraje. 
 S tím vším jsem si znovu uvědomil Boží 
svrchovanost, ale i důvtip. Vždyť proto, 
abych došel k takovému závěru, si použil 
sršně pod naší střechou. A to je lekce, kterou 
jsem letos dostal. Lekce, která mě vedla k 
zamyšlení nad svým životem. Lekce, která 
možná stejným směrem povede i vás. A co 
naše rubinola? Jedno či dvě jablíčka tam pro 
nás zůstala, ochutnali jsme a shodli se na 
tom, že má cenu se o ně starat i nadále.

Tomáš Szromek

fejeton

jak jsme vyslali žabku na Plavbu
Pro děti školou povinné je dnes prakticky 
standardem navštěvovat jakýsi kroužek. 
Okolí dceru vždy nenápadně postrkovalo 
k hudbě, ona ale prohlásila, že na nic hrát 
nechce, poněvadž už ve školce hrála na 
flétnu a bylo to prý neskutečně náročné. Pak 
zvažovala kytaru, načež se mi zatmělo před 
očima, protože pokud je flétna náročná, co 
pak kytara? Naštěstí se vyjasnilo, že myslí 
plastovou kytaru z Lidlu, kterou jsme 
odmítli koupit, a veškeré hudební nápady 

byly tímto zahozeny do koše. 
 Nadchla se však pro něco jiného, co 
jsem sama kdysi chtěla dělat, ale nikdy k 
tomu nedošlo: skauting. Od září začala 
navštěvovat oddíl vodních skautek – žabiček. 
Po pár schůzkách si holky vyzkoušely výlet 
a o pár týdnů později má nastat první větší 
akce: třídenní víkendová akce na vodě. 
  Nejsem z těch, kteří by se nekonečně stra-
chovali o blaho svých dětí, pokud tyto 
momentálně dlí s někým jiným a někde 
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jinde, ale pohled na teploměr, který ukazuje 
osm stupňů, zataženo, zamračeno a deštivo, 
a to i jako výhled na dny příští, mě vybízí k 
zajímavým úvahám. 
 Manžel po skončení jedné ze schůzek 
dostává před klubovnou seznam věcí. 
Jedna z okolostojících maminek váhavě 
zvedne ruku: „Prosím vás, v seznamu věcí 
jsou uvedeny plavky. To je překlep?“ „Ne, 
není,“ ujistí ji skautská vedoucí, „v plavkách 
míváme ranní rozcvičku.“ Maminka je 
odpovědí zcela konsternována a překvapeně 
umlkne, ačkoli měla ještě několik dalších 
dotazů. 
  Manžel se ujímá tvorby kápézetky – tedy 
krabičky poslední záchrany. Skautingem i 
jinými tábory zcela nedotčen, má zajímavé 
dotazy. „Březová kůra, to je jako k čemu?“ 
„Na rozdělání ohně, ne?“ krčím rameny. 
Pohled z okna na břízy, ohýbající se pod 
prudkým deštěm, nám zhatí plány. Březová 
kůra až jindy. „Žiletka?“, zoufá si manžel, 
„to se ještě vyrábí?“ Ani při nejlepší vůli nás 
nenapadá situace, která by si žádala použití 
žiletky, leda v hodně velké krizi jako volba 

veskrze poslední. Drátek manžel taky nena-
jde. Klademe dceři na srdce, že kápézetka je 
hotová, tedy kromě drátku, žiletky a březové 
kůry, což je však stejně jedno, protože pak 
nám vypráví, že dělali cosi s jehlou, ale ona 
nemohla, protože jehlu nenašla. Jehla byla 
hned nahoře. 
 Dále zbývá dovybavit dceru dalšími 
potřebnostmi. „Máte vodní vak?“ ptám se v 
obrovském sportu v obrovském nákupním 
centru obrovského města. „Vodní vak?“ dívá 
se na mě prodavačka, jako bych se jí ptala 
na játra na cibulce. „To opravdu nemáme. 
Je zimní sezona, vozí nám sem lyže, běžky, 
helmy.“ Tak nic. V další prodejně máme víc 
štěstí. Poslední vodní vak po velké slevě čeká 
nejspíš právě na nás – je-li to tedy vodní vak. 
„Tak nevím,“ obhlíží to manžel, „má to vy-
padat takhle?“ „Jak to mám kurnik vědět,“ 
vrtím hlavou. Zachrání nás prodavač. Ano, 
je to vodní vak, vypadá to takhle. „A kterou 
řeku pojedete,“ zkoumavě se na nás dívá. 
„My žádnou,“ ujistím ho, „dcera šla k vod-
ním skautům, budou sjíždět Opavu.“ „Aha, 
aha,“ usmívá se prodavač pobaveně. „Je to 
dobrý,“ říkám manželovi, když prodavač 
zmizí za regálem, „vypadáme jako praví 
sportsmani, kteří jedou v deseti stupních 
řeku, nejsme žádná másla.“
  V pátek odpoledne, těsně před výpravou, 
balíme věci. V bytě máme pět dětí, některé 
vlastní, některé půjčené, které vyprodu-
kovaly binec jako na skládce. Ráda bych se 
soustředila na správné balení podle příručky 
pro turisty a táborníky, ale mám hlavu 
jako včelín. Velký batoh pro své potřeby 
dcera ještě nemá, vytahuju tedy manželův 
pětatřicetilitrový batoh, který vozíval na 
koleje během svých studentských let. 
  Z batohu se uvnitř odlupuje jakási pogu-
movaná vrstva, která pak ulpívá na oblečení. 
Instruuju dceru, aby si vše před oblíknutím 
řádně vyklepala. Kouká tak nějak divně. 
Spacák a karimatku mám v plánu připnout 
zvenku. Nepovede se. Popruhy jsou příliš 
krátké. Uvažuji, že dám dceři samonafuko-
vací karimatku, ale má díru a do pěti minut 
je zase prázdná. To jsou poměry! Balím 
neskutečné množství oblečení – papír s 
pokyny nám sděluje, že musí mít vyčleněn 
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kompletní oděv jen na vodu 
– může dojít k namočení. 
Další oblečení na standardní 
nošení. Na začátku jsem si 
dělala naděje, že batoh bude 
poloprázdný a docela lehký. 
Nakonec je z něj obrovská 
potvora, do které se některé 
věci taktak vlezou. 
  „Nahoď si to na sebe,“ 
vyzvu dceru. Batoh je o něco 
menší než ona sama, jeho tíha 
ji prohne a karimatku si musí 
vzít do ruky. „Neboj, oni vám to určitě pov-
ezou autem,“ utěšuje ji manžel. Nemám to 
srdce mu říct, že jede na skautskou výpravu, 
ne do wellness hotelu. 
  Odvezeme dceru na místo setkání, kde 
se houfují další žabky, a popřejeme pěkný 
výlet. Začíná pršet. My ostatní jedeme na 
akci s přáteli. „Kde máte nejstarší dítě?“ 
ptají se všichni. „Na vodě,“ odpovídáme. 
Některým jde z očí vyčíst obdiv, jiným čirá 
hrůza. 
  V neděli večer žabky přijíždí. „Jaké to 
bylo,“ ptám se. „Super!“ zhodnotí dcera a 
dál nic neříká. Vypadá ale nadšeně. Otevřu 
bágl. Všechny věci jsou dost mokré. „Jakto?“ 
ptám se. „Jak jsme šli v pátek na zastávku 
autobusu, tak mi všecko promoklo, když 
pršelo,“ odpovídá ledabyle a nezdá se, že 
by jí to nějak vadilo. Tak autobus. Plavky 
na sobě mají podivné rezavé skvrny a díru. 

Radši se neptám, se ztrátami se počítá, znám 
lidi, co oblečení po skautských táborech 
museli vyhodit. „Zapomněla sis doma spr-
chový gel,“ rozpomenu se. „Sprchový gel?“ 
kouká na mě dcera s despektem, „a to si jako 
myslíš, že jsme se tam myli?“ 
 Večer o půl desáté, když má jít spát, se 
pak rozpovídá o programu, jídle, hrách a 
vodě. „A co je nejlepší zážitek?“ „Snídaně,“ 
odpovídá bezelstně, „měli jsme čokoládové 
kuličky s mlíkem.“ No vida. Tak ty nekupu-
jem, to je fakt.    
  Ráno se pak loudá a do školy přichází 
pozdě. Bystře však využije nastalou sit-
uaci a paní učitelce srdceryvně vylíčí, jak 
o víkendu na výletě MUSELA TAHAT 
NESKUTEČNĚ TĚŽKÝ BÁGL a cítí se zcela 
unavená a vyčerpaná a proto přišla pozdě. 
Na paní učitelku to ale zapůsobí a pozdní 
příchod je ihned odpuštěn. 

JF - NL

reportáž

misie a PomoC uPrChlíkům v srbsku
V říjnu jsem měla možnost na týden se 
připojit k týmu misie “Bůh národů” v Srb-
sku. Sloužili jsme uprchlíkům na hraničním 
přechodu s Chorvatskem Berkasovo/
Bapska, kudy nyní vede jedna z hlavních 
migračních tras.
 První dny zabrala samotná cesta a 
organizační záležitosti - obhlídka místa, 
zjišťování aktuální situace, diskuse s jinými 
dobrovolníky a celníky,  ubytování.
  Zajímavé bylo doprovodné vyučování  o 

Srbsku a jeho obyvatelích, o uprchlících - jak 
poznat, kdo je kdo, o situaci v jejich zemích, 
historii, zvycích. 
 Po společném zhodnocení situace a 
modlitbě jsme si vybrali místo na cestě, 
kde jsme si otevřeli “stánek” a tam nabíze-
li  evangelia a “Dopis Tobě” v šesti (i více) 
jazycích, přidali pouštění chval v arabštině, 
kurdštině, perštině, vaření čaje, rozdávání 
bonbónů dětem a nabízení trošky dovezené 
materiální pomoci (tašky, batohy, rukavice, 
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teplé oblečení). 
     Potěšila mě dobrá volba místa - v klid-
ném prostředí, kolem kterého procházeli 
postupně všichni uprchlíci, aniž by se nějak 
mačkali  a tísnili. Denně si rozebrali několik 
desítek kusů evangelií. Svědectví o několika 
obrácených konkrétních uprchlících, kterým 

bylo slouženo v minulosti, dávají tušit, že to 
není práce marná. Přeji misii do dalších dnů 
hodně Božího požehnání, vedení, moudros-
ti, sil a dalších dobrovolníků.  

Jiřina Černá
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1. Jak se nazývá hora, na které přistál Noe 
s archou?
2. Jméno muže, který se podle biblických 
zpráv dožil nejvyššího věku.
3. Živočich, který je v knize Přísloví 
příkladem pilnosti.
4. Muž z dvojčat, který při narození držel 
patu svého bratra.
5. Jaké bylo původní jméno muže s velmi 
významným postavením, který se v zemi, 
kde dlouho žil, nazýval  Safenat Paneach.
6. Kdo vydal královský rozkaz, aby každý 

muž vládl ve svém domě?
7.Kolik malomocných z deseti přišlo 
poděkovat Ježíši za uzdravení?
8. Kolikrát více dobytka měl Jób po zkoušce, 
kterou na něho dopustil Hospodin?
9. Kde si dal Pavel podle slibu ostříhat vlasy?
10. Jaký pokrm nabídli učedníci Pánu Ježíši, 
když se jim po svém vzkříšení zjevil v 
Jeruzalémě?

Řešení níže :-)

Řešení kvízu pro chytré hlavy: 
1. Ararat
2. Metúšelach
3. Mravenec
4. Jákob
5. Josef

6. Achašveróš
7. Jeden
8. Dvakrát více
9.V Kenchrejích
10. Pečenou rybu

pro chytré hlavy
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co nás čeká
ostravské listopadání se bude konat 6. – 8. 
listopadu v Třanovského sále evangelick-
ého sboru ČCE Ostrava. Z programu: pátek: 
Moby Dick, sobota: hudební dílna (vede 
Samuel Mach), Abakuk, Shirim Ashirim, 
Nenadarmo, Adam Bubík acoustic, Melo-
Dive, neděle: bohoslužby, káže Pavel Jun. 
Přihlašování probíhá do 4. 11. na moravsko-
slezska-mladez.evangnet.cz. Cena za celý 
festival činí 200 Kč.

ČCE pořádá 8.–14. listopadu 2015 v Jan-
ských Lázních v penzionu Sola fide pobyt 
pro maminky s dětmi (předškolními). Je 
připraven bohatý program pro děti a večer i 

pro rodiče. Pobyt povede farář Lukáš Pešout 
a více informací a přihlášky najdete na - 
http://prihlasky.srcce.cz

Ve dnech 14. -16. listopadu 2015 se v 
Rožnově pod Radhoštěm uskuteční 14. 
ročník konference rodin, který pořádá Frý-
decký seniorát Slezské církve evangelické a. 
v. Téma letošního setkání zní … v dobrém 
i zlém… a uskuteční se v rožnovském ho-
telu Relax. Konference je určena především 
manželským párům a rodinám s dětmi. 
Do programu konference jsou zařazeny 
inspirativní přednášky a semináře na 
téma rodiny, budování zdravých vztahů 

Slezská církev evangelická a. v. pořádá 
finanční sbírku na pomoc uprchlíkům. 
Obdržené finanční prostředky budou 
předány Diakonii Evangelické luterské 
církve v Maďarsku, která pomoc uprchlíkům 
organizuje. Své dary můžete zaslat na číslo 
účtu: 621246791/0100, VS: 911596. Finanční 
sbírka bude probíhat do konce roku 2015.

Došla nabídka pro objednávku kalendářů 
ČCE na rok 2016. Kalendář si můžete objed-
nat v kanceláři u pastoračního pracovníka 

M. Kantora. Cena za 1 ks 59 Kč (pokud jich 
objednáme 5 a více), jinak 69 kč/ks.

Milí modlitebníci, možná jste si to ani 
neuvědomili, ale v září jsme mohli „oslavit“ 
druhé výročí nepřetržitého modlitebního 
řetězce 24/7 v prostorách naší fary. V posled-
ní době však moc nepřetržitý není – je tam 
dost volných hodin, proto bychom vás v této 
bohulibé aktivitě chtěli podpořit. Určitě je za 
co se modlit, tak využijte i prostor modliteb-
ní místnosti.

oznámení

křty v říjnu
Jakub Lomozík
Barbora Palowská

svatby v říjnu
Přemysl Podeszwa a Zdeňka Chasanová

Pohřby v říjnu
Jaromír Supík
Anna Blaníková
Anna Rykalová
Józef Śmiałek

Říjnoví jubilanti
Alžběta Bubíková
Alena Donociková

Božena Gašová
Hilda Jurečková
Štěpánka Šoporová
Leopold Szkutek
Helena Jedzoková
Vladislav Martynek
Alena Iskřická
Arnošt Orel

kŘty, svatby, PohŘby, jubilanti
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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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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. 

v manželství, výchovy dětí. Během kon-
ference mj. zazní přednášky Pět pilířů 
rodičovství, Jak se kvalitně pohádat, Úplně 
jako tvá matka… Z témat seminářů můžeme 
zmínit Sex je Boží, Přemýšlení nad Biblí bez 
Bible - rodinné pobožnosti trochu jinak (in-
teraktivní studium Bible), Jak (ne)formovat 
naše ratolesti, Ve zdravém těle zdravý duch?
Přednášejícími hosty konference jsou 
manželé Alena a Ondrej Kolárovští z Košic 
a manželé Dagmar a Jakub Güttnerovi. 
Paralelně s programem pro dospělé bude 
probíhat program pro děti od 5 let a výše.
V rámci konference se bude konat společná 
bohoslužba, bude vymezen prostor pro 
rozhovory, sdílení, zpěv, modlitby a kon-
certy. Podrobné informace o přihlašování a 
o programu konference naleznete na inter-

netových stránkách: www.kr.sceav.cz

Další cestovatelský večer se tentokrát bude 
konat 19. listopadu v 18 hodin v jazzklubu 
na Střelnici. O roční misijní cestě do středu 
Himalájí bude vyprávět Natalie Macura. Vs-
tupné je 30 Kč. 

26. listopadu se bude konat první adventní 
čtvrtek. Setkání proběhne v 17 hodin v sále. 

vánoční koncert základní umělecké školy 
pavla kalety z Českého Těšína se bude 
konat 9. 12. v 17 hodin v našem kostele. 

vánoční vystoupení dětí z nedělní besídky 
se bude konat 20. 12. Podrobnosti přineseme 
příště.
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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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