
Slovo editora
Milí čtenáři, 
konečně se vám do ruky dostávají 

červnové Nedělní listy. Tentokrát nás trochu 
zradila technika, počítač, na kterém pro vás 
noviny vyrábíme, už trochu zestárl, zaprášil 
se a částečně uvařil. Ale podařilo se nám ho 
zachránit a nyní už je vše v pořádku. 

Jako vždy reflektujeme zajímavé události 
minulého měsíce. V květnu jsme prožili 
slavnostní bohoslužby, a to ty konfirmační. 
Jak už je tradicí, přinášíme vám nejen 
fotografie z tohoto krásného a významného 
dne, ale také anketu, kterou jsme mezi 
konfirmandy udělali. 

Ženy a dívky mohly navštívit také 
konferenci žen, která se tentokrát týkala 
dětí, jejich výchovy a důležité roli ženy 
jako matky. Opět pro vás máme nejenom 
fotografie, ale i reportáž, kterou napsala 
Zuzi Kaczmarczyková. 

Velmi zajímavé je také začíst se do 
svědectví, které se nachází hned v úvodníku. 
Tentokrát je sice trochu delší, ale rozhodně 
stojí za to. Autorka popisuje, jak od raného 
dětství vnímala Boha, ale zároveň bojovala s 
depresemi a sebevražednými sklony. Jak to 
dopadlo? Přečtete si! 

Zajímavý červen vám jménem redakce 
přeje 

   Jana Foberová 

Poslední šance
Tento místy až hororový příběh by se klidně 
mohl stát filmovým námětem. Dokládá, že i 
když se člověk ocitne úplně sám, v zoufalství a 
bez perspektivy, Bůh nespí a volá jej k sobě. Bůh 
má také svůj čas a své cesty. V tomto případě to 
byla dlouhá léta a stezka vskutku dobrodružná. 
Všimněte si, v jakém sboru autorka nakonec 
zakotvila. Že není jmenován? To je možná dobře, 
podstatné totiž je, jak je charakterizován... 

Narodila jsem se do nevěřící rodiny. Moje 
mamka nám v dětství občas četla z dětské 
Bible, ale vždy jsme tyto příběhy všichni 
brali jako „pohádky“. Já i můj bratr jsme 
vyrůstali bez otce a mamka bez manžela, což 
se také projevilo v dalších oblastech života, 
nejen v rodině.

Na základní škole jsem měla vždy výborné 
známky, a proto se mi ostatní vysmívali a 
šikanovali mě. Doma jsme trpěli nouzí a děti 
se mi posmívaly, že jsme chudí jak kostelní 
myši. Tehdy to na mě mělo silný vliv. Byla 
jsem velmi citlivá a jakékoli odsouzení a 
posměšky mě velmi trápily. 

Doma jsem nenacházela porozumění a tak 
jsem utíkala z domu a chodila hledat pravdu 

svým osobním 
způsobem. Vždy 
jsem věřila v 
Boha. Co si jen 
v z p o m í n á m , 
nikdy jsem 
nepochybovala o 
jeho existenci. Ve 
volných chvílích 
jsem chodila 
za panelák, na 
odlehlé místo, 
kde si děti stavěly 

bunkry, ale večer tam nikdo nebýval. Vždy 
jsem si sedla na nějaký betonový kvádr a 
rozmlouvala s Bohem. Ptala jsem se ho, proč 
mám tak hrozný život, proč mě nikdo nemá 
rád (mamka bývala stále v depresích a nikdy 
jsem od ní nepociťovala lásku, nebo jen 
velmi málo), k čemu mi to všechno je, proč 
mám vůbec žít. 

Chtěla jsem Boha poznat, a protože jsem 
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vždy měla kreativní vlohy, skládala jsem 
Bohu básně. Oslavovala jsem ho za to, že 
stvořil svět, stromy, hvězdy, zvířata… 
Občas jsem naprosto spontánně mluvila 
verše směrem k Bohu a sama jsem nevěděla, 
odkud se to ve mně bere. Měla jsem otevřené 
srdce a vnímala jsem Boha velmi intenzivně. 
Stávalo se mi také, že jsem začala mluvit 
slova, kterým jsem nerozuměla. Zpočátku 
jsem si je i zapisovala. Doufala jsem, že 
někdy v budoucnu se dozvím, co znamenají. 
Nikdy jsem se tyto zážitky nesnažila 
pochopit rozumem, tak jsem to cítila a 
prožívala a to pro mě bylo dostačující. Když 
jsem odcházela z těchto svých „setkání“ s 
Bohem, vždy jsem poskakovala radostí.

Do těchto radostných okamžiků ale vždy 
přišly deprese, které pramenily z života 
v rodině. Častokrát jsem cítila křivdu ze 
strany mamky a nemohla jsem to unést. V 
deváté třídě jsem začala uvažovat o tom, že 
si vezmu život. Utekla jsem do lesa a chtěla 
se otrávit jedovatými bobulemi. 

Bůh však včas zasáhl. V okamžiku, kdy 
jsem chtěla bobule polknout, uslyšela jsem 
pískot a polekala se. Náš pes, který byl se 
mnou, zakousl malého vrabce. Tehdy ke 
mně Bůh promluvil: „Neber si život, už za 
tebe někdo zemřel. Tím, že byl za tebe dán 
život, tvůj život bude zachován.“ Bylo to tak 
silné, že jsem skutečně sebrala zbytek sil a 
vrátila se domů, ačkoli jsem nechápala, co 
těmito slovy Bůh myslel.

Pár měsíců poté jsme se přestěhovali do 
Olomouce. S mamkou jsme obě chtěly do 
tohoto města. Říkaly jsme, že nevíme proč, 
ale chceme jít právě sem. (Dnes vím, že nás 
sem zasadil Pán.) 

Jakmile jsme se sem přestěhovali, poznala 
jsem Honzu, kluka, se kterým jsem začala 
chodit. Samozřejmě v tomto vztahu nebyl 
Bůh ani náznakem. Byla jsem zamilovaná a 
na Boha jsem zapomněla. 

Když se vztah po roce rozpadl, neunesla 
jsem samotu, která opět přišla. Doma se v 
té době nic nezměnilo, ba naopak, věci se 
stále zhoršovaly. Opět jsem to chtěla vzdát. 
Nastalo období, kdy jsem každý den (a to 
bez nadsázky) přemýšlela, jakým nejlehčím 
způsobem si vzít život. Když jsem usínala, 

brala jsem si k posteli nůž, kdybych našla 
odvahu, abych ho měla při ruce. Brečela 
jsem někdy celé hodiny. Moje duše byla 
rozdrásaná do krajnosti. 

Nakonec jsem se rozhodla, že se oběsím 
na šátku. Tentokrát už jsem věděla, že mě 
nikdo a nic nezastaví. Ani Bůh. Měla jsem 
všeho dost, nebavilo mě žít. A skutečně 
jsem to také udělala. Uvázala jsem si šátek 
a pověsila se na okenní klice. Nohama 
jsem si klekla, abych skutečně visela. Když 
jsem ztratila vědomí, nevím, co se stalo. 
Najednou jsem se probrala a slyšela opět 
Boží hlas: „Máš poslední šanci. Buď se teď 
postavíš na nohy a já změním tvůj život (to 
mi Bůh slíbil) nebo to vzdej a zemřeš.“ V 
nitru jsem cítila, že kdybych se nepostavila 
na nohy, bude to pro mě hrozné. Věděla 
jsem, že to, co by přišlo, by bylo ještě horší 
než to, co jsem zažívala zrovna v tu dobu 
tady na zemi. 

Rozhodla jsem se důvěřovat Bohu a 
stoupla si. Na krku jsem měla podlitiny, 
byla jsem celá červená a ze začátku jsem 
nemohla dýchat. Podlitiny jsem pak 
zakrývala oblečením, aby se doma nikdo 
nic nedozvěděl. Mamka byla tehdy stále v 
depresích a nechtěla jsem, aby si myslela, 
že jsem blázen. Pochopení jsem od nikoho 
neočekávala a věděla jsem, že by mě poslala 
na psychiatrii.

Už odmalička, když jsem trávila večery s 
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Bohem, mi Bůh kladl na srdce, že v osmnácti 
letech mého života nastane obrovská změna. 
Znova jsem si to uvědomila půl roku před 
svými osmnáctými narozeninami. To mi 
dodávalo sílu. Očekávala jsem, kdy už 
konečně Bůh přijde, aby učinil to, co mi 
slíbil. Jen toto mě tehdy drželo naživu. 
Hledala jsem Ho celou duší, toužila jsem 
po něm. Nevěděla jsem, kam se uchýlit, 
kde Ho najít. Šla jsem se podívat do kostela 
(v kostele jsem byla asi třikrát v životě). 
Napadlo mě, že tam bych Boha mohla najít. 
Nic jiného než katolickou víru jsem neznala, 
a to jen velmi okrajově. 

Tam jsem si sedla a plakala – Bože, kde jsi? 
Přijď už, dělej něco, já to bez Tebe nezvládnu. 
Tehdy, ani nevím jak, jsem se náhle otočila 
k místu, kde kousek za mnou seděl nějaký 
cizí kluk. Najednou jsem vstala a šla k němu. 
Něco mě k němu táhlo. Nechápala jsem to. 
Stála jsem před ním a říkám mu: „Ahoj, já 
tě neznám a nikdy jsem tě neviděla, ale něco 
mě k tobě tak silně táhlo, že jsem musela 
přijít a říct ti to…“ 

Vyměnili jsme si čísla a sešli se o týden 
později v čajovně. Pepe mi řekl, že taky věří 
v Boha. Když jsem to slyšela, stále jsem se ho 
vyptávala, jak to teda je, co mám dělat, abych 
Boha poznala a aby změnil můj život… 

Pepe mě pozval do církve k baptistům, 
kde jsem se po půl roce obrátila. Nejdříve 
jsem nechtěla „baptistickou víru“ přijmout. 
Hledala jsem více osobní vztah s Bohem, 
ale Bůh tam ke mně nijak silně nemluvil 
(alespoň ne tak jako dříve). 

Když už jsem to chtěla 
vzdát a byla zklamaná, že 
se „nic nestalo“, tak jsem se 
jednou v neděli probudila a 
věděla: Dnes chci přijmout 
Ježíše do srdce. Bylo to 1. 
2. 2004. O dva dny později 
jsem se modlila modlitbu 
spasení. Naplnil mě Svatý 
Duch a chtěla jsem začít 
„breptat“ cizí slova ještě 
více než kdysi. Ostatní v 
církvi mi však bránili a řekli 
mi, ať si na to dám pozor, 
že není dovoleno takto jen 

tak mluvit, že to musím zkoumat a že na 
to, abych mohla mluvit tímto způsobem, 
musím být starší křesťan. Byla jsem smutná 
a radost ve mně pohasínala. Nicméně Boha 
jsem milovala a pokřtít jsem se nechala 
(v té době zrovna probíhaly křty, tak jsem 
nemusela čekat).

V červnu toho roku mě pozvala sestra Lena 
do cukrárny. Když už jsem chtěla odejít, 
zeptala se mě, jestli chci poznat ještě jiný 
sbor než baptistický. Chtěla jsem a tak jsme 
šly. Tehdy probíhaly v naší církvi zrovna 
modlitby. Lena mi řekla, že když tam přijdu, 
budu velmi silně cítit Boží dotyk. 

Vstoupila jsem a skutečně… Začala jsem 
plakat. Lena mě objala a povzbudila, ať jdu 
dál. Ostatní se začali modlit a asi po prvních 
dvou slovech jsem padla na zem a brečela 
jsem tak silně, že jsem se neovládala. Musela 
jsem vybrečet všechen hřích, který ve mně 
byl. Tehdy jsem činila pokání mnohem 
intenzivněji než kdy dřív. Nevěděla jsem, 
co to pokání v pravém slova smyslu je, ale 
tehdy mi nikdo nemusel nic vysvětlovat. 
Věděla jsem, že toto je to pravé. Lena ještě s 
jednou sestrou na mě položily ruce a řekly: 
„Mluv!“ Neváhala jsem a okamžitě ze mě 
tryskala slova (křest Svatým Duchem) a 
já byla tak šťastná. Naplnila mě radost a 
věděla jsem, že tady je můj domov. Toto byli 
lidé, po kterých jsem vždy toužila. Lidé, od 
kterých šla skutečná láska a Boží dotyk.

Okamžitě jsem začala chodit na 
shromáždění a od té doby Bůh učinil v mém 
životě tolik zázraků, že každý den Mu mohu 
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otázky 
Otázky o Bohu 

jen děkovat. Pán mi vrátil sebedůvěru, dal 
mi sílu a radost ze života. Bůh úplně změnil 
můj charakter, hodnoty, pocity… Tím, že 
jsem přijala odpuštění a pozvala Ježíše do 
svého srdce, přišla do mého života lehkost. 
Všechna tíha ze mě spadla, všechny výčitky 
a obviňování odešly a já se od té doby cítím 
volná a svobodná. Vím, že Bůh mi odpustil, 
protože to řekl ve svém slově.

Bůh také změnil mou finanční situaci. 
Chudoba, nedostatek a prokletí byly 
zlomeny a mně se začaly otevírat možnosti 
finančního požehnání. Bůh se stará o 
každého, koho miluje, na každém mu 
záleží… Bůh se velice rád skloní k tomu, 
kdo ho požádá s upřímným srdcem. Jeho 
možnosti jsou nad naše chápání a my to 
můžeme jen přijmout.

Bůh mi také požehnal v rodině. Za nějaký 
čas po mém obrácení se znovuzrodila i 

moje mamka! Rok před obrácením mamky 
ke mně Svatý Duch promluvil a řekl, že 
mamka se velmi brzy obrátí. V té době 
mamka kladla ještě odpor, ale já věděla, že 
Bůh dokáže změnit člověka a tak jsem jen 
čekala, až se Bůh přimluví do jejího srdce. 
Mamčino obrácení také souvisí s mou cestou 
do Izraele. V době, kdy se konal první 
sborový zájezd, jsem zdědila nějaké peníze. 
Náš pastor říkal, že když někdo jede do 
Izraele s dobrým viděním věcí, po návratu 
přichází průlom, změna. Po mém návratu se 
obrátila mamka. Tím se ještě více upevnila 
moje víra v Boží slovo, protože Bůh říká, že 
svůj příbytek si učinil na Sionu.

Přeji každému, aby mohl jet do Izraele 
několikrát a aby Bůh požehnal vaše životy.

Barbora Vavrlová
zdroj: www.brno.milost.cz

Co to je ovoce Svatého Ducha?
V dopise Galatským 5:22-23 se píše: „Ovoce 
Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, 
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 
tichost a sebeovládání“. Ovoce Svatého 
Ducha je výsledkem přítomnosti Svatého 
Ducha v životě křesťana. Jak jsme již v 
minulých „otázkách“ zmiňovali, Bible jasně 
uvádí, že každý dostává Svatého Ducha 
hned, když uvěří v Ježíše Krista. Jedním z 
hlavních důvodů, proč Svatý Duch přichází 

do života křesťana, je změnit jeho život. 
Skutky hříšné lidské přirozenosti jsou totiž 
v přímém rozporu s ovocem Ducha Svatého 
a Jeho úkolem je proměňovat nás k obrazu 
Ježíše Krista. 

V Galatským 5:19-21 je psáno: „Skutky 
lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, 
nečistota, bezuzdnost, modlářství, 
čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, 
vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, 
opilství, nestřídmost a podobné věci“. Tato 

pasáž popisuje lidi, kteří Krista 
neznají, a tím pádem nejsou 
pod vlivem Ducha Svatého. 
Naše hříšné tělo přirozeně 
produkuje ovoce, ve kterém 
se zrcadlí naše přirozenost, 
a Svatý Duch produkuje 
naprosto jiné ovoce, ve kterém 
se zrcadlí Jeho svatost.                

Život křesťana je zápasem 
nové přirozenosti dané 
Kristem proti hříšnému tělu, 
které jsme zdědili po Adamovi 
a Evě. (2 Korintským 5:17) 
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Jako padlé lidské bytosti jsme stále uvězněni 
v těle, které si přeje hříšné věci (Římanům 
7:18-20), ale jako křesťané dostáváme sílu 
Ducha Svatého, která je schopná přemoci 
skutky hříšné přirozenosti (Filipským 4:13). 
Jedním z hlavních úkolů a zároveň cílů v 
životě křesťana je nechat Ducha Svatého 
vítězit nad nepřátelskými hříšnými touhami 
a postupně Mu dovolovat produkovat víc a 
víc Jeho ovoce v našich životech. 

Ovoce Ducha je to, co Bůh chce, aby se v 
našich životech projevovalo. A s pomocí 
Ducha Svatého je toho možné dosáhnout!    

Jaký je rozdíl mezi talentem a duchovním 
darem?    
Talent i duchovní dar je dar od Boha. 
Je však rozdíl, kdy je dán talent a kdy 
duchovní dar.  Oba dva používáním rostou 
a jsou určeny k tomu, aby byly užívány ve 
prospěch druhých, nikoli jen pro vlastní 
účely. 1.Korintským 12:7 říká: „Každému je 
dán zvláštní projev Ducha ke společnému 
prospěchu“. Vzhledem k tomu, že dvě velká 
přikázání se zabývají milováním Boha a 
bližních, člověk by měl používat svůj talent 
pro tyto účely.

Talent je člověku dán, buď bez ohledu na 
jeho víru v Boha jako důsledek kombinace 
genetiky, nebo se Bůh rozhodne obdarovat 
někoho určitou schopností (např. Becaleela 
v Exodus 31:1-6). 

Duchovní dary jsou dány Duchem Svatým 
všem věřícím (Řimanům 12:4-5) v době, 
kdy se rozhodnou pro Krista. V dopise 
Řimanům 12:6-8 jsou dále vyjmenovány 
duchovní dary následovně: dar proroctví, 
vyučování, povzbuzování, vedení, služba 

jiným a prokazování milosrdenství. 
1.Korintským 12:8-11 vyjmenovává dary 
jako slovo moudrosti, slovo poznání, 
duchovní víra, činění zázraků, dar proroctví, 
rozlišování duchů, schopnost mluvit jazyky 
a vykládání. Další seznam duchovních darů 
je k nalezení v Efezským 4:11-12, a mluví 
o tom, že Bůh dal svoji církvi apoštoly, 
proroky, evangelisty a pastýře - učitele. 

Zatímco talent člověk může rozvíjet a 
později směrovat své hobby a možná i 
profesi tímto směrem, duchovní dary 
byly dány Duchem Svatým pro budování 
Kristovy církve. Všichni křesťané by měli 
hrát aktivní roli při „rozvíjení“ evangelia ve 
svém okolí, protože jsme všichni povoláni, 
ale i vybaveni k „budování Kristova těla“ 
(Efezským 4:12). Jsme obdarovaní proto, 
abychom z vděčnosti za vše, co pro nás 
Kristus udělal, mohli zvelebovat Jeho dílo. 

Hlavním důsledkem duchovních darů je, 
aby křesťan skrze práci pro Krista dostál 
naplnění svého života a následně, aby církev 
jako celek stále rostla.

LS - NL

recenze
Bůh není mrtvý
Tento měsíc jsem měla jasno! Film „Bůh 
není mrtvý“ jsem viděla už dávno, ale tento 
měsíc jsem ho měla možnost opět zhlédnout 
a více porozumět některým myšlenkám. Je 
to moc krásný a působivý křesťanský film. 

Pro profesora filozofie Radissona (Kevin 

Sorbo) je náboženství nepříjemným 
tématem, protože když měl dvanáct let, 
jeho matka zemřela i přesto, že se celou noc 
modlil k Bohu, ať ji zachrání. Tato životní 
zkouška ho dovedla k tomu, že se stal 
profesorem filozofie. Na svých seminářích 
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reportáž
Máma do nepohody

se snaží vyvrátit teorii o 
Bohu a stvoření světa. Svůj 
hněv a zášť řeší tím, že dává 
studentům za úkol napsat na 
papír větu slavného filozofa 
Nietzscheho: „Bůh je mrtvý“. 

Jeden student jménem Josh 
(Shane Harper) odmítá tuto 
větu napsat, protože věří, že 
Bůh není mrtvý. Profesor chce 
po Joshovi aby mu dal důkaz, 
že Bůh žije. A tak dojde k 
tomu, že má Josh za úkol 
během semestru přesvědčit své spolužáky, 
že Bůh není mrtvý. Není to lehký úkol, 
protože se profesor snaží Joshovy výroky 
zpochybnit. 

Ve filmu se odehrávají i jiné příběhy, které 
se prolínají a na konci filmu divák zjistí, 
že každý příběh měl něco společného s 
ostatními příběhy. Velmi silný a dojemný 
příběh je dívky, která vyrůstá v muslimské 
rodině, ale sama se stala křesťankou. Také 
příběh samotného profesora dává hodně k 
zamyšlení. Kolik lidí kolem nás cítí takový 
hněv vůči Bohu, protože jim něco vzal a 
oni se s tím neumějí poprat. I jiné příběhy 

mají v sobě opravdu hloubku a z každého 
se můžeme i my ponaučit, uvědomit si, jestli 
nejednáme podobně. 

Ve filmu hrají písně známých křesťanských 
kapel. Nejznámější a nejvíce spojena s 
filmem je píseň „God’s Not Dead“ od 
skupiny Newsboys. Melodii této písně si 
budete zpívat celý den po zhlédnutí filmu.

God’s  not dead – Bůh není mrtvý, drama / 
rodinný, USA, 2014, 113 minut, režie Harold 
Cronk, hrají Shane Harper, David A. R. 
White, Kevin Sorbo

Agata Stařičná

„Vylévej své srdce jako vodu před tváří Panovníka. 
Zvedej k němu své dlaně za život svých dětí…“    
Pláč Jeremiášův 2, 19 

Téma 10. mezidenominačního setkání 
žen v KC Svibice mělo název „Máma do 
nepohody“ a  přednášející, Nela Klapa z 

Polska, ve svých seminářích 
mluvila o tom, co doopravdy 
potřebují naše děti, o důležité 
roli ženy jako matky a jak 
pomoct našim „puberťákům“, 
abychom to všichni ve zdraví 
přežili :-). 

Na toto setkání jsem šla 
již jako matka čtyř dětí a 
asi nejvíce jsem se těšila na 
poslední seminář. S oblibou 
říkám, že věkový rozdíl mezi 
našimi dětmi jsou „pětiletky“. 
16, 11, 6 a 1. Pán Bůh nám tyto 
děti svěřil na velice krátký 
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čas,  abychom je připravili pro 
život a pro opuštění domova. 
Toto setkání mi dalo  odpovědi 
na hodně otázek, přijala jsem 
povzbuzení i napomenutí v 
oblasti výchovy i duchovního 
vedení svých dětí. Plakala 
jsem radostí i smutkem, 
mnohé věci jsem pochopila a 
pro mnohé se rozhodla.

Stormie Omartian ve své 
knize Moc modlitby rodičů 
píše: „Boj o životy našich 
dětí se odehrává na kolenou. 
Nemodlit se je jako sedět a z 
dálky se dívat, jak na naše děti 
dopadají střely ze všech stran.“ 

Co tedy doopravdy potřebují naše děti?  
Náš čas. Věnovat dítěti dostatek svého 

času. Materiální zabezpečení i zájmové  
kroužky jsou velmi důležité. Naším hlavním 
úkolem a zodpovědností je však naučit dítě 
budovat zdravé a silné vztahy, zvládat 
prohry, mít zralé postoje, nemyslet jenom 
na své dobro a nehnat se pouze za vlastním 
úspěchem. 

K tomu je potřebný správný postoj 
otce, péče matky, společný rodinný čas a 
projevování emocí v rodině.   

Opravdový zájem a čas otce je pro vývoj a 
budoucí život dítěte klíčový.  Jeho pozitivní 
příklad, podílení se na výchově, pochvala a 
povzbuzení, chování se k manželce. Shodli 
jsme se společně na tom, že tuto přednášku 
by měli slyšet i naši manželé – otcové nebo 
dědečci.   

Dělejme něco spolu jako rodina a 
pravidelně, každý den, si čtěme společně 
z Bible. Satan se všemožně snaží, aby byla 
Bible v našich rodinách zamčenou knihou. 
Proč? Protože ví, že Boží Slovo má moc 
měnit lidský život.

Stačí krátký úsek, 15 – 20 minut. Popovídat 
si pak o obsahu, o tom, co nás tento text učí 
a jak jej prakticky aplikovat do života. Pak 
se za ty věci modlit. Bůh dělá vše ve svém 
čase a společný rodinný čas se může stát 
jedinou záchranou života našeho dítěte.  
Najít si tento čas je našim úkolem, podílem a 
zodpovědností před Bohem. 

Nikdy není pozdě začít! Rozhodnutí 
pomáhá začít, disciplína pomáhá dokončit 
to!   

Verbální i neverbální projevy emocí 
jsou velmi silným faktorem v rodině i v 
manželství.  Děti potřebují vidět, že jejich 
rodiče se opravdu milují. Nebojme se 
laskavých gest, objetí, pohledů i doteků. 
Nestyďme se vyjádřit si lásku slovy. 
Naše děti to vidí, vnímají a rozhoduje to 
o jejich budoucím pohledu na své vlastní 
manželství. 

Úžasní Boží muži měli úžasné matky! 
Dobrá matka dává dětem čas, modlitební boj 
a dobrý příklad.

Jochebed – matka Mojžíše, Anna – matka 
Samuele a Alžběta – matka Jana Křtitele 
nám byly dány jako příklad.

Za krátký čas můžeme a měly bychom dát 
dítěti základy pro jeho budoucí život. Náš 
rozhodující vliv na dítě je v předškolním 
věku. Vkládejme do nich to, co trvá věčně 
a radujme se z toho, že můžeme být s dětmi 
doma. Dávejme jim svůj čas a zasévejme 
do nich Boží Slovo. Propojme Bibli s 
každodenním životem a aplikujme ji do 
běžných situací jako je vaření, úklid nebo 
hraní si venku na zahradě. 

Mějme čas na rozhovory o různých 
tématech, čas na práci i zábavu. Motivujme 
děti, aby žily život pro Boha, ne pro své 
sobectví. 

Modleme se za své děti! Každý den, 
konkrétně, vytrvale a bez konce. Naše 
modlitby je můžou provázet i po opuštění 
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domova. 
Buďme dobrým 

příkladem a žijme 
podle toho, co mluvíme.  
Spravedlivě, bezúhonně, 
podle Božích pravidel. 
Děti vidí, jak žijeme a učí 
se podle toho. Způsob 
mluvy, budování vztahů, 
životní styl i reakce v 
různých situacích jsou 
pro naše děti příkladem. 
Nejvíce učíme přes to, co 
„nevědomky“ děláme.

Miluješ Boha? Miluj i 
Jeho slovo.  

Jeden z autorů křesťanských knih si 
vzpomíná na svoji maminku takto: “Pamatuji 
si, že to, co mně vždycky doma čekalo, 
byla teplá kuchyň, pozitivní perspektivy a 
doufání v Boha i v nejtěžších situacích.“     

A na závěr, jak přežít s puberťákem?
Když si přečteme Přísloví 1, 7 – 15, najdeme 

některé z odpovědí.
Poznání Boha, poučení rodičů a opravdová, 

dobrá přátelství jsou klíčové oblasti, které 
našim dorůstajícím dětem pomůžou v 
období puberty.

Poznávání Boha doma v rodině i ve sboru. 
Společné i samostatné čtení Bible a účast na 
nedělních shromážděních a životě sboru. Za 
tyto oblasti máme jako rodiče zodpovědnost, 
dokud naše děti s námi žijí pod jednou 
střechou a nejsou plnoleté. Pokud v tomto 
období děti „necháme být“, prohrajeme 
zápas o jejich život.

Poučení a příklad rodičů zahrnuje 
rozhovory, naslouchání, snahu pochopit, 
co dítě mluví doopravdy a jaké emoce se za 
jeho slovy skrývají. Bojujme o vztah, ne o 
svoji pravdu.

Pravidla pro rozhovor? Zamysli se, než 
odpovíš, dej pryč, co nebuduje, nekritizuj, 
neútoč, nenič, nezraňuj a nerozmlouvej pod 
vlivem špatných emocí. 

Dospělost je schopnost zvládat a ovládat 
své emoce. Nauč tomu své dítě.

Vytyč dítěti hranice – měj shovívavost 
a trpělivost a vzpomeň si, že i „vůl byl 
kdysi teletem“ :-) Netrvej na nesmyslných 

věcech a když na něco říkáš „NE“, ať to je 
s vysvětlením „protože…“ Buďme schopni 
jasně definovat, co je dobré a co zlé v oblasti 
hudby, filmů, vztahů i přátelství.

Přátelství potřebují naši puberťáci jako 
sůl. Dělejme všechno proto, aby se naši 
mladí scházeli ve sboru, na táborech, měli 
kvalitní programy a akce. Jako rodiče si v 
tom navzájem pomáhejme!    

Do 5 let jsme pečovatelky. Od 6 do 10 let 
policajtky, od 11 do 18 let trenérky a od 19 
let konzultantky.

Buďme tedy dobré pečovatelky, moudré 
policajtky, pořádné trenérky a vyhledávané 
konzultantky.

V tom všem nám Pán Bůh pomáhej! :-)
Klíčové biblické verše ke čtení:   Žalm 78, 6 

– 7, Přísloví 7, 1 – 2, 1. Jana 2, 14, 2.Mojžíšova 
2, 1-10, 5,Mojžíšova 6, 7, Pláč Jer. 2, 19, Jakub  
5, 16, Lukáš 1, 5 – 6, Přísloví 20, 7, Přísloví 
25, 26, Přísloví 6, 20 – 23, Přísloví 1, 7 – 15, 
Přísloví 18, 13, Přísloví 15, 28, Přísloví 18, 19, 
Přísloví 15, 4,Kazatel 3, 7  

P.S. Všechny tyto myšlenky a mnohem 
více najdete na webových stránkách www.
oddivkyazpobabicku.cz. Všechny tyto 
myšlenky a mnohem více by měli slyšet 
i naši manželé, otcové a dědečci. Nelin 
manžel Zbyšek dělá přednášky  pro muže 
a společně dělají předmanželské i výchovní 
poradenství. 

Bez dětí by byl náš dům uklizený, naše 
peněženka plná, ale naše srdce prázdné.  

                                              Zuzi Kaczmarczyková
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Vzpomínka na první dětský tábor na Ukrajině
Pravidelně čtyřikrát do roka jezdíme 
na Zakarpatí, kde v iršavském okrese 
navštěvujeme asi dvacet rodin a pomáháme 
jim řešit různé těžké životní situace, do 
kterých se dostali. V těchto rodinách 
máme 120 dětí. Mnohé z nich nepoznaly 
rodičovskou lásku nebo teplo domova a o 
Ježíši Kristu nevědí nic. A tak jsme pro ně 
chtěli něco udělat. 

Začalo to v roce 2011, kdy jsme navázali 
bližší kontakt se sborem církve baptistů v 
Mukačevě prostřednictvím  pastora sboru 
Fiodora Litvinova, který je zároveň ředitelem 
misie „Mladý Samařan“, a jeho manželky 
Naděždy. Misie „Mladý Samařan“ získala 
za symbolickou cenu od města objekt v lese 
na okraji Mukačeva v místní části Lavky, 
který kdysi sloužil jako školicí a rekreační 
středisko pro členy sovětské tajné policie 
KGB. Po rozsáhlé rekonstrukci je nyní 
využíván jako křesťanské školicí a rekreační 
středisko, kde je poskytován plný servis 
(ubytování, stravování, …) pro 80 osob. 

Při první schůzce v prosinci 2011 nám byla 
nabídnuta možnost uskutečnění dětského 
tábora pro 60 „našich“ dětí pod vedením 
dvanácti vyškolených mladých křesťanů. 
Naším úkolem bylo zajistit dopravu dětí 
ze 40 kilometrů vzdálené Iršavy a okolních 
vesnic a finanční prostředky na celou akci 
(asi 2 400 euro). Věřili jsme, že nám Pán Bůh 
pomůže potřebné peníze sehnat. A skutečně. 
Po vyhlášené účelové sbírce v našem sboru v 
Komorní Lhotce se konečné 
číslo zastavilo na částce 64 
021 Kč. Byli jsme nesmírně 
vděční Pánu Bohu i všem 
ochotným dárcům.

V pondělí ráno 25. 6. 
2012 mohlo 60 dětí v 
Iršavě nastoupit do dvou 
připravených autobusů a 
odjet směrem na Mukačevo. 
Mnohé z nich jely autobusem 
poprvé, poprvé budou 
spát mimo domov, poprvé 
poznají, co to je splachovací 
záchod, sprcha nebo 

zubní kartáček, poprvé uslyší, co je hřích, 
odpuštění, spasení, poprvé uslyší, kdo to je 
Ježíš Kristus. 

Čtyři dny od pondělí do čtvrtku uběhly 
jak voda, děti ve skupinkách a společných 
večerech poznávaly základní biblické 
pravdy, učiliyse biblické verše a písně, 
hrály různé scénky, ale také sportovaly a 
odpočívaly. Nejkrásnější chvíli jsme zažili 
poslední večer, kdy na výzvu pastora 
Fiodora Litvinova všech 60 dětí odpovědělo 
ve společné modlitbě, že přijímají Pána 
Ježíše za svého Spasitele. Jejich rozhodnutí 
jim budou připomínat náramky s pěti 
barvami (černá, červená, bílá, zlatá, zelená) , 
které pro ně vyrobila naše střítežská mládež. 
Tento dětský tábor byl pro nás velikým 
povzbuzením a ujištěním v naší službě.

V tomto roce připravujeme již pátý ročník 
dětského tábora v Mukačevě od 20. do 25. 
června 2016, a proto se na vás obracíme opět 
s prosbou o finanční i modlitební podporu, 
za kterou vám už předem děkujeme.

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém 
srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z 
donucení; vždyť radostného dárce miluje 
Bůh.  Bůh má moc zahrnout vás všemi dary 
své milosti, abyste vždycky měli dostatek 
všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo 
pro každé dobré dílo.  2.Korint.9,7-8

                        Manželé Jiří a Irena Nogovi

9 12. června 2016 www.Nedělní listy.cz



ze života sboru
Anketa mezi konfirmandy
Našim letošním sborovým 
konfirmandům jsme položili 
následující otázky: 

Jaký mělo pro tebe 
konfirmační vyučování 
přínos?

Oblíbený biblický verš (napiš 
celý nebo biblický odkaz):

Co myslíš, které přikázání 
desatera se ti bude těžko plnit?

Máš v plánu navštěvovat 
dorost a účastnit se společných 
akcí?

Co bys na konfirmačním 
vyučování nebo na našem 
sboru nejraději změnil(a)?

Magdaléna Sojková
1. Dozvěděla jsem se větší podrobnosti 

např. o Bibli, o hříchu nebo o historii církve.
2. Matouš 6, 21 „Neboť kde je tvůj poklad, 

tam bude i tvé srdce.“
3. 9 - „Nebudeš vydávat proti svému 

bližnímu falešné svědectví!“
4. Asi ano, ale ne pravidelně.
5. Stejně jako na dorostu, tak by se mohlo 

na konfirmačním vyučování donášet malé 
občerstvení, popř. něco k pití.

Adam Burkuš
1. Dozvěděl jsem se mnoho důležitých 

informací o Pánu Bohu.
2. Jan 3, 16 „Neboť Bůh tak miloval svět, že 

dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v 
něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

3. Nezneužiješ jména Hospodina
4. Ano
5. Nic

Kateřina Šlauerová
1. Naučila jsem se něco nového o historii.
2. Jan 3, 17 „Vždyť Bůh neposlal svého 

Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze 
něj byl svět spasen.“

3. 9 - „Nebudeš vydávat 
proti svému bližnímu 
falešné svědectví!“

4. Ano
5. Nic

Adriana Zwyrtková
1. Dozvěděla jsem 

se spoustu nových a 
užitečných věcí.

2. Jan 3, 16 „Neboť Bůh 
tak miloval svět, že dal 
svého jediného Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život 
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věčný.“
3. 9 - „Nebudeš vydávat 

proti svému bližnímu falešné 
svědectví!“

4. Ano
5. Nic

Anna Chroboczková
1. Dozvěděla jsem se hodně 

nových věcí.
2. Žalm 1 „ Blaze muži, který se 

neřídí radami svévolníků, který 
nestojí na cestě hříšných, který 
nesedává s posměvači, nýbrž si 
oblíbil Hospodinův zákon, nad 
jeho zákonem rozjímá ve dne i v 
noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, 
který dává své ovoce v pravý čas, jemuž 
listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. 
Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy 
hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí, 
ani hříšní v shromáždění spravedlivých. 
Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta 
svévolníků vede do záhuby.“

3. 10 – „Nebudeš dychtit po ničem, co patří 
tvému bližnímu.“

4. Ano
5. Nic

Anna Sabelová
1. Utvrdilo mě ve víře.
2. Lukáš 12, 4 „Říkám to vám, svým 

přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, 
ale víc už vám udělat nemohou.“

3. 9 – „Nevydáš křivé svědectví“
4. Ano
5. Nic – je to dostačující.

Jan Bílek
1. Dozvěděl jsem se něco víc 

obecně.
2. Izajáš 43, 2 „Půjdeš-li přes 

vody, já budu s tebou, půjdeš-
li přes řeky, nestrhne tě proud, 
půjdeš-li ohněm, nespálíš se, 
plamen tě nepopálí.“

3. Zachovávej den odpočinku.
4. Určitě!
5. Asi nic.

Agáta Siostrzonková
Odpověděla pouze na jednu otázku. 
3. 4    pozn. redakce: s ohledem na dvojí 

číslování to může být „Cti otce svého i 
matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se 
ti vedlo na zemi.“ nebo „Pamatuj na sobotní 
den, abys ho posvětil.“

Klára Siostrzonková
1. Nové poznatky, poučný.
2. Matouš 10, 11 „Když přijdete do 

některého města nebo vesnice, vyptejte se, 
kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, 
dokud nebudete odcházet.“

3. 4    pozn. redakce: s ohledem na dvojí 
číslování to může být „Cti otce svého i 
matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se 
ti vedlo na zemi.“ nebo „Pamatuj na sobotní 
den, abys ho posvětil.“

4. Možná ano
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5. Nic

Denis Duda
1. Poučný
3. 4    pozn. redakce: s ohledem 

na dvojí číslování to může být 
„Cti otce svého i matku svou, 
abys dlouho živ byl a dobře 
se ti vedlo na zemi.“ nebo 
„Pamatuj na sobotní den, abys 
ho posvětil.“

4. Možná
5. Nic, je to vyhovující.

Pavel Gold
1. Velmi poučný.
3. 4    pozn. redakce: s ohledem na dvojí 

číslování to může být „Cti otce svého i 
matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se 
ti vedlo na zemi.“ nebo „Pamatuj na sobotní 
den, abys ho posvětil.“

4. Určitě
5. Větší různost ve výuce a pevnější ruku.

Petr Szczurek
1. Hlubší info.
2. Jan 3, 16 „Neboť Bůh tak miloval svět, že 

dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v 
něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

3. 4    pozn. redakce: s ohledem na dvojí 
číslování to může být „Cti otce svého i 
matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se 
ti vedlo na zemi.“ nebo „Pamatuj na sobotní 
den, abys ho posvětil.“

4. Jo!
5. Nic

Darina Klimová
1. Nové znalosti, nové 

kamarády, nové písně.
2. Já jsem ta cesta, pravda i život, 

kdo přichází ke mě má život 
věčný.

3. Cti otce i matku svou, abys 
dlouho žil.

4. Zatím nevím
5. Nemám důvod měnit ... vše je 

v pohodě.

Zuzana Tomalová

1. Hodně jsem se toho naučila.
2. Žalm 23 „Hospodin je můj pastýř, 

nebudu mít nedostatek. Dopřává mi 
odpočívat na travnatých nivách, vodí mě 
na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, 
stezkou spravedlnosti mě vede pro své 
jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu 
se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. 
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš 
mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi 
olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, 
dobrota a milosrdenství provázet mě budou 
všemi dny mého žití. Do Hospodinova 
domu se budu vracet do nejdelších časů.“

3. 4    pozn. redakce: s ohledem na dvojí 
číslování to může být „Cti otce svého i 
matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se 
ti vedlo na zemi.“ nebo „Pamatuj na sobotní 
den, abys ho posvětil.“

4. Určitě
5. Nic, všechno je prima.
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Květnové křty
Anna Sabelová
Tereza Cviková

Květnové svatby
Pavel Kohut a Anna Bolková
Michal Szotkowski a Věra Zdráhalová

Květnové pohřby
Milan Supík
Františka Adámková

Červnoví jubilanti
Jiří Kotas
Marta Hanselková
Zdeňka Kluzová
Pavel Uhlář
Emilie Tichá
Anna Niemcová
Lubomír Malina
Alena Klapsiová
Gerta Raszková
Pavel Kukuč

pro chytré hlavy
Kvíz pro děti
Seřaďte 20 největších českých měst podle 
počtu obyvatel od největšího k nejmenšímu, 
malá nápověda: č. 1 - Praha:-)

- Praha
- Ostrava
- Liberec
- Ústí nad Labem
- Zlín
- Kladno
- Frýdek-Místek
- Teplice
- Děčín
- Brno
- Plzeň
- Olomouc

- České Budějovice
- Hradec Králové
-  Pardubice
- Havířov
- Most
- Opava
- Karviná
- Jihlava

Správné pořadí: 
1. Praha, 2. Brno, 3. Ostrava, 4. Plzeň, 5. 
Liberec, 6. Olomouc, 7. České Budějovice, 
8. Ústí nad Labem, 9. Hradec Králové, 10. 
Pardubice, 11. Zlín, 12. Havířov, 13. Kladno, 
14. Most, 15. Opava, 16. Frýdek-Místek, 17. 
Karviná, 18. Jihlava, 19. Teplice, 20. Děčín

Křty, svatby, pohřby, jubilanti

foto: Otmar Humplík
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12. června se uskuteční odpolední 
křesťanský program na náměstí ČSA v 
Českém Těšíně při příležitosti Svátku tří 
bratří. V 17 hodin vystoupí Neomiracles, v 
18 hodin Adam Bubík.

Zveme na další cestovatelský večer, který 
se bude konat 16. června v 18 hodin v 
Jazzklubu na Střelnici. Vstupné je 30 Kč. O 
své cestě do Peru povypráví Leszek Jež. 

26. června čeká náš sbor 90. výročí založení. 
Očekávejte bohatý program. 

Evangelizační týden v Dziegielowě se bude 
konat od 2. do 10. července. Tématem týdne 
je „Przytuleni.“ Z programu: evangelizace: 
Dick Dowsett, koncerty: Tomasz Zóltko, 
Exodus 15, Kolah, Koncert finalowy na bis 
5. Warsztatow Muzycznych w Cieszynie, 
Mate.O, Zespól Cześć z Malinki, Gospel - 
koncert finalowy warsztatow TE, Zespól 
CME. Více informací na cme.org.pl.

Evangelizační týden xCamp ve Smilovicích 
se bude konat od 16. do 23. července. Z 
programu: řečníci: Gabriele Kuby, Alois 
Boháček, kapely: Divine Attraction, TGD, 
Awaken youth worship, Envej, Michal 
Rassek, Doprovodná skupina. Více 
informací a registrace na www.xcamp.cz. 

Křesťanský festival Campfest se bude konat 
4. až 7. srpna na ranči v Králove Lehotě na 
Slovensku. Z programu: kapely: Rivers and 

Robots, Christafari, Kinga Glyk, Graham 
Kendrick, Faith Child, Tretí den, eSPé, BCC 
Worship. Více informací a registrace na 
www.campfest.sk.

Křesťanský festival United se uskuteční 18. 
až 20. srpna ve Vsetíně. Z programu: řečníci: 
Jakub Limr, Dave Patty, Ondřej Szturc, 
kapely: Altarive, Faith Child, Kutless, Divine 
Attraction,  eSPé, Simona Martausová, 
semináře: Proč já? Aneb kde je Bůh, když 
to bolí, Bůh za každého počasí, Jak čelit (ne)
smrtelnosti v tomto světě, Lovestory a další. 
Více informací a registrace na festivalunited.
cz. 

Milí sborovníci, můžete se přihlašovat 
na letní pobyty s Českobratrskou církví 

co nás čeká

Milí rodiče, náš sbor v Českém Těšíně, Na 
Rozvoji i letos připravuje dětský tábor v 
Oldřichovicích v Tyře, pro děti ve věku 
10-13 let, v termínu 16. - 23. července. Cena 
tábora pro děti s trvalým bydlištěm v Českém 
Těšíně činí 750 Kč. Více informací poskytne 
Jaroslav Sabela, e-mail JaroslavSabela@
seznam.cz. Přihlášky si můžete vyzvednout 
a odevzdat v kanceláři sboru.

Letní rekreace ve sborovém domě ČCE v 

Novém Jičíně. Sbor ČCE nabízí tři pokoje 
v podkroví k letní rekreaci. K dispozici 
je kuchyňka, sociální zařízení, zahrada s 
možností parkování. V blízkosti se nachází 
CHKO Poodří, několik hradů a zámků a 
řada jiných památek. Ideální pro rodiny, 
menší skupiny, pěší i cyklisty. Kontakt na 
faru: 732 638 517, 731 664 545. 
 
Každý 16. den v měsíci je den modliteb za 
evangelizační tábor xCamp ve Smilovicích. 

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.

Redakce NL

Členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), Radka Krawiecová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).
Editace: Jana Foberová
Tisk: Martin Stařičný
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

 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.

Hledáme spolupracovníka, který by 

distribuoval materiál k výsadbě stromků 
a keřů, květinových cibulí, květin a 
zahradních plodů, např. jablek, na území 
České republiky. Anna a Zbigniew Błahutovi 
z Polska, e-mail: annablahut63@gmail.com, 
tel.: +48 506 535 220, 0048 33 857 3004.

Milí čtenáři,
děkujeme vám za váš zájem o Nedělní listy. Pokud máte nějaké dotazy, připomínky, 

náměty na další články nebo vlastní texty, které bychom mohli uveřejnit, neváhejte se na 
nás obrátit! 

Můžete nám psát na mail noviny.rozvoj@centrum.cz nebo se obrátit na některého z 
našich redaktorů (jmenný seznam najdete níže) nebo prodejců u stánku. 

Připomínáme také, že články a archiv Nedělních listů je celý dostupný na webových 
stránkách www.nedelnilisty.cz. Těšíme se na na vaši návštěvu! 

Nabízíme k prodeji družstevní byt 3+1 s lodžií, 5. podlaží z 12, na ul. Hornická 21 v 
Českém Těšíně. K dispozici zánovní kuchyňská linka, rekonstruované WC a koupelna 
s rohovou vanou, vestavěná skříň v chodbě, rozvody el. v mědi, podlahy lino. Dům je 
zateplený, nová plastová okna, výtahy a uzamykatelný vchod. Klidná lokalita, poblíž 
koupaliště, základní škola, mateřská škola, supermarket, vše v blízkosti. Jižní strana, 
slunný byt. Volný od září 2016.  Cena 660.000,- Kč. 

Kontakt: Jaroslav Sabela, tel.:603484296.

evangelickou, které se konají v období od 25. 
června do 27. srpna v Bělči nad Orlicí nebo 
v Herlíkovicích. V nabídce jsou pobyty pro 
rodiny s dětmi s postižením, pobyt Církev 
žije, tábory pro děti a mládež, rodinné 
pobyty (pro rodiny s menšími dětmi, pro 

rodiny s většími děti, pro prarodiče s 
vnoučaty, pobyt penzistů). Více informací 
na letáku v kanceláři sboru, na webu sboru 
narozvoji.cz v sekci Různá oznámení nebo 
na http://prihlasky.srcce.cz.
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www.narozvoji.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně

facebook facebook.com/ pages/Evangelický-sbor-av-ČCE-v-Českém-
Těšíně-Na-Rozvoji/230131830479269

www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní
www.narozvoji.wz.cz fotky z akcí sboru Na Rozvoji

www.vericidite.estranky.cz stránky věnované výchově dětí a vyplnění jejich volného času 
aktivitami spojenými s vírou v Ježíše Krista.

www.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.konference-zen.eu stránky o mezidenominačním setkání žen v Českém Těšíně
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.e-cirkev.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...

www odkazy

www.Nedělní listy.cz  12. června 2016 16


