
Slovo editora
Milí čtenáři, 
čas volna je u konce a z prázdnin zbyly 
jen vzpomínky. Nejinak je tomu i u nás v 
redakci. Mezi přáteli však bývá dobrým 
zvykem vzájemně si popovídat o dovolené, 
vyzdvihnout speciální zážitky, ukázat 
pár fotek. I této tradici jsme věrni, proto v 
tomto čísle najdete několik prázdninových 
reportáží, například z dětského tábora v 
Tyře, z dorostového tábora na Spálově, 
přímětstkého tábora či ze slovenského 
křesťanského festivalu Campfest.

Začala ovšem i škola. O tom, jak složité 
je někdy chystání ratolestí na nadcházející 
povinnosti, si můžete přečíst ve fejetonu. 

Nezapomeňte také na tradiční rubriky: 
svědectví o tom, že i člověk, který spadl 
do závislosti na drogách a chce spáchat 
sebevraždu, může být zachráněn. Jak se 
dozvíte, je důležité modlit se za něj, i když 
už se nám zdá, že mu není pomoci. 

Čekají vás také jako vždy biblické ženy, 
tentokrát o vdově ze Sarepty, otázky týkající 
se předmanželského sexu nebo recenze na 
skvělý film Je to i můj život.  

Milí přátelé, optimistické září vám jménem 
redakce přeje 

   Jana Foberová 

Na smrt nebo do Bohnic
Máte věřící babičku nebo dědečka? Pokud ano, 
máte poklad! Někdy se zdá, že vštěpovaná víra 
a modlitby za děti se míjí účinkem. Zvláště když 
vidíte, jak se později od Boha vzdalují a míří do 
propasti. Dnešní svědectví dokazuje, že i špetka 
křesťanského vlivu zanechá stopy, které nesmaže 
ani pád do hlubin nicoty, drog a zoufalství. Budiž 
to povzbuzením pro všechny, kteří mají vliv na 
děti a mladou generaci. Avšak je odnepaměti  
satanovým kouzlem, že člověk neustále utíká 
od šťastného života do neštěstí, o kterém ví, ale 
nemůže si holt pomoct, nemůže, nemůže, sám 
ne...

   
Jmenuji se Daniel a narodil jsem se jako 
mladší syn v milující a úplné rodině. Když 
jsem byl malý, býval jsem dosti nemocný, 
zejména na průdušky. A tak se o mne v 
této době starala především má láskyplná 
a věřící babička. Díky ní jsem poprvé 
slyšel také o Bohu a začal jsem s ní chodit 
i do kostela. Pamatuji si, že jsem byl tehdy 
opravdu šťastný.

Jak ale začala přibývat má léta, začalo ubývat 
mých chvil trávených s babičkou. Mé priority 
a mé zájmy se zcela změnily. Nyní pro mě 
bylo důležité správně zapadnout mezi mé 
kamarády, a tak jsem se snažil napodobovat 
to, co dělali, ať to již bylo v oblékání, tak i 
názorech, ale především ve vzpouře vůči 

autoritám a 
především 
rodičům. A 
tak se stalo, 
že jsem se 
zcela ztratil. 
Už jsem 
n e v ě d ě l , 
kdo jsem a 

co chci od života, bylo pro mě pouze dnes a 
to dnes si co nejlépe užít. 

Jednoho dne se v mém životě začal 
objevovat hlas, který mi říkal, že takovýto 
život nemá smysl, že jsem jenom přítěží a že 
by beze mě bylo na tomto světě líp. Chvíli se 
mi dařilo tento hlas ignorovat, ale začalo se to 
stupňovat zejména v noci. Byly to noci, které 
jsem probděl a přemýšlel, jaký má vlastně 
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můj život smysl, má odpověď byla vždy 
stejná - žádný. Můj život nemá žádný smysl. 
Můj život nemá žádný cíl. Proč žít takový 
život? Nebude lepší ho ukončit? Ano, to 
bude nejlepší, utéct od všeho, usnout a už se 
neprobudit. Tak to bude opravdu nejlepší. A 
tehdy jsem se poprvé pokusil o sebevraždu, 
bylo mi sedmnáct let. Přežil jsem (díky Boží 
milosti), ale tehdy jsem to pociťoval jako 
velké zklamání, zklamání z toho, že jsem k 
ničemu, nic neumím, ani vzít si život. Má 
trudnomyslnost se prohlubovala a já se opět 
několikrát pokusil o sebevraždu. Vždy jsem 
na poslední chvíli přežil, byl jsem z toho 
zoufalý, nevěděl jsem, jak žít, nechtěl jsem 
žít. 

Byl jsem několikrát hospitalizován v 
psychiatrických léčebnách pro těžké 
deprese. Zde jsem se seznámil s lidmi, kteří 
brali drogy a  vyprávěli mi o nich a o tom, jak 
je s nimi svět mnohem lepší a snesitelnější. 
A já se již nemohl dočkat, až mě propustí a 
já budu moci z této reality alespoň na chvíli 
utéci. Měl jsem kamaráda, o kterém jsem 
věděl, že drogy bere, a tak mé první kroky 
směřovaly přímo k němu. Nemusel jsem ho 
dlouho přesvědčovat, aby mi nějaké drogy 
prodal. A tak jsem ve svých 23 letech poprvé 
zakusil pervitin a to rovnou nitrožilně. Ano, 
to bylo ono, vše se najednou zdálo mnohem 
barevnější, život měl konečně nějaký smysl, 
smyslem mého života se stal pervitin. 

Ale jak to již bývá, krásný a nádherný sen 
se velice rychle změnil v noční můru. A jako 
se měnil i můj sen, měnil jsem se i já. Mé 
žebříčky hodnot se změnily, nezajímalo mě 
nic a nikdo, nejvíce jsem ublížil své milující 
rodině. Začal jsem je stahovat do mých 
problémů, do mých dluhů. Jediný důvod, 
proč jsem chodil domů, bylo, abych dostal 
nějaké peníze. Začal jsem svou rodinu 
terorizovat, nebral jsem na nikoho a na nic 
ohledy. V té době mi moje mamka řekla, že 
lituje dne, kdy mě porodila a já se jí jen smál 
a dával jí vše za vinu. Pomalu jsem přestal 
být člověkem, byl jsem prolezlý hříchem a 
špinavostmi, nebylo ve mně již nic lidského. 
Žil jsem jako zvíře a také se tak choval. 
Byl jsem bez jakékoliv naděje, žil jsem v 
marnosti, zoufalství, strachu a bolesti.

Ale pak jsem uslyšel opět nějaký hlas, 
byl zcela jiný než ten první. Tento mi říkal, 
že můj život má cenu, že nejsem ztracený, 
ale že jsem si jen zvolil špatnou cestu, že 
mám naději, že mám někoho, komu na mně 
záleží. Já si ale říkal: „hloupost, to nemůže 
být pravda“ a vždy, když se tento hlas 
objevil, přehlušil jsem ho větším přívalem 
drog. Ale tento hlas se stal neodbytným a 
čím dál více naléhavějším. Již se nedal tak 
snadno přehlušit drogami, naopak, spíše 
se mi stalo, že jsem střízlivěl a bylo čím dál 
více chvil, kdy jsem měl čistou hlavu. Tehdy 
jsem do sebe dával opravdu veliké dávky 
drog a zuřivě se snažil udržet tu svou iluzi 
(šťastného a svobodného života), nemohl 
jsem přeci čelit realitě, tomu, co jsem všechno 
provedl, jak jsem ublížil lidem, kteří mě měli 
nejraději. 

A vtom se to stalo, vzpomněl jsem si na 
mé šťastné dětství, na mou babičku a na 
bolest, kterou jsem jí způsobil a nejen jí, 
ale i ostatním lidem. A tak jsem stál před 
rozhodnutím, zda tuto vzpomínku opět 
přehluším drogami anebo přijmu lásku a 
odpuštění. Rozhodl jsem se pro drogy a 
tak jsem jel tramvají k dealerovi, abych si je 
koupil. Když jsem přijížděl k zastávce Na 
Knížecí (to je přestupní stanice), zaslechl 
jsem opět ten hlas. Mluvil velmi zřetelně a 
řekl mi, že pokud pojedu dál, stane se to, 
co jsem si dříve přál - ZEMŘU. Pokud ale 
vystoupím a pojedu k rodičům a požádám 
je o pomoc, dostanu druhou šanci.

A tak se stalo, že jsem vystoupil, jel k 
rodičům a táta mě na druhý den odvezl 
do psychiatrické léčebny v Bohnicích, tam 
mě přijali, i když nebylo místo. Doktorka 
viděla, jak jsem zoufalý. V Bohnicích jsem se 
dal z toho nejhoršího do pořádku a terapeut 
za mnou přišel s nabídkami léčebných 
komunit. Zde bylo i Teen Challenge – 
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biblické ženy
Vdova ze Sarepty (1. část)

křesťanská komunita. O Teen Challenge 
jsem se dozvěděl již dříve díky knize Dýka 
a kříž od Davida Wilkersona, kterou jsem 
našel na jednom squatu, a tak jsem se 
dlouho nerozmýšlel a ihned se rozhodl pro 
Teen Challenge. Do Bohnic pak za mnou 
přijel Tomáš Dvořáček, seznámil mě s 
programem a já věděl, že to je přesně to, co 
potřebuji. Ale jak to v podobných zařízeních 
bývá, neustále jsme se tam bavili o drogách 
a já dostal chuť si dát, musel jsem si dát, 
ještě aspoň naposledy. A tak jsem z Bohnic 
odešel na revers a má první cesta směřovala 
k dealerovi, ke kterému jsem jel předtím. 
Čtrnáct dnů jsem prožil opět v noční můře, 
někdy v té době jsem se i nakazil žloutenkou 
typu C, ale již jsem věděl, že existuje cesta, 
jak tuto noční můru ukončit. A tak jsem šel 
za tátou a prosil ho aby mě zavezl do Teen 
Challenge do Poštovic, bylo to v sobotu 22. 
11. 2008. Od té doby se můj život začal ubírat 
novým směrem. V prosinci jsem se modlil 
k Ježíši, aby mě očistil a aby se stal Pánem 
mého života. Následoval křest a 25. 3. 2010 
jsem dokončil program Teen Challenge a 
rozhodl jsem se zde zůstat a sloužit Bohu.

Díky Boží 
milosti jsem 
n e z e m ř e l , 
n a o p a k , 
konečně jsem 
začal žít a můj 
život má smysl, 
cíl a hlavně 
b u d o u c n o s t . 
Jen Bůh umí z 
něčeho, co bylo 
špinavé, smutné, zničené, co již nebylo 
člověkem – stvořit něco čistého, šťastného 
s nadějí do budoucnosti. Vím, že velmi 
zásadní podíl na mém znovuzrození a na 
tom, že jsem opustil svět drog má moje 
babička a její vroucí modlitby.

Dnes moc dobře vím, jaké to je žít bez Pána. 
A díky Boží milosti mohu dnes žít život s 
Pánem, život s Ježíšem, a i když každý den 
není růžový, můj život má smysl a cíl. „Kdo 
je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, 
pominulo, hle, je tu nové!“ 2. Korintským 5, 
17

Daniel
zdroj: www.obohu.cz

(1Kr.17,8-24; Lk.4,25-26)
Neznáme ani jméno této ženy, pouze víme 
to, že byla vdova a měla jediného syna. Ale 
není to bezvýznamná osoba, protože ji svatý 
Bůh zařadil do dějin Božího lidu. Sám Pán 
Ježíš říká, že převyšuje mnohé ženy Izraele.

Zmíněná vdova žila v těžké době, kdy nad 
sousedním Izraelem byly vykonávány Boží 
soudy. Tyto soudy postihly nejen ty zlé, 
ale i spravedlivé lidi (Mt.5,45). Obdobím 
sucha trpěla nejen naše vdova, ale i prorok 
Eliáš, který vyprosil sucho od svého Boha. 
Předivným způsobem se staral Bůh o svého 
proroka u potoka Karit. Když potok vyschl, 
řekl Bůh Eliášovi: “Vstaň a jdi do Sarepty… 
Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě 
zaopatřovala potravou.“ (1.kr.17,9).

První člověk, kterého Eliáš před Sareptou 

potkal, byla pravděpodobně žena. Sbírala 
si dřevo, protože byla opravdu chudá. 
A Eliáš měl jít k nějaké ženě, vdově, ale 
že by žena, která si sbírá před městem v 
lese dřevo, měla být na Boží rozkaz jeho 
hostitelkou?  Víme, že toto sbírání dřeva 
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bylo pro naši vdovu poslední záchranou. 
Pokud Bůh neudělá nějaký zázrak, musí se 
oba se synem připravit na smrt hladem. A 
tu přichází Eliáš. Tito dva jako by neměli nic 
společného. Ona je žena - vdova, Sidočanka 
a on je muž, Žid. Přece jen je něco spojovalo, 
a to společná bída. Začali rozhovor, 
pravděpodobně Eliáš. Eliáš dělal jistě to, co 
dělal i Pán Ježíš unavený a žíznivý u studny 
v Samaří. Hovořili spolu o hrozném suchu, 
které je oba velmi trápilo.

Nic nevíme o způsobu, jakým Pán Bůh 
přikázal vdově, aby se o Eliáše starala, ani 
o způsobu, jak měl Eliáš tu správnou vdovu 
poznat. Nemůžeme si proroka představit 
jinak, než starého Eliezera u studně, který se 
modlil, aby mu Bůh ukázal správnou ženu 
pro Izáka. I Eliáš chtěl vědět, zda je to ta 
správná vdova. Jedno poznávací znamení 
tu přece jen bylo, měla to být vdova a Eliáš 
při rozhovoru zjistil, že je vdovou. Hned si 
ale pomyslel, že tak chudé ženě nemůže být 
přítěží.

A Eliáš nastoupil Eliezerovu cestu. 
Poprosil ženu, jako Eliezer Rebeku, o trochu 
vody, byl už velmi žíznivý. A naše vdova 
je pravou ženou. Vždyť žena je jen tehdy 
vnitřně pěkná, když umí posloužit, k tomu 
byla stvořena, to je její poslání. A vdova šla 
pro vodu, vždyť vodu ještě má a o to, co má, 
se ochotně rozdělí. A prorok v tuto chvíli 
viděl, že to bude asi ta pravá žena, protože 
jen k ochotné ženě mohl a může hovořit 
Hospodin. Proto se odvážil žádat i o kousek 
chleba. Žena odpověděla: “Jakože živ je 
Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno, 
mám ve džbánu jen hrst mouky a v láhvi 
trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak 
to půjdu připravit pro sebe a svého syna. 
Najíme se a zemřeme.“ (1.Kr.17,12). Ale 
veliký Bůh, který přikázal krkavcům, aby 
krmili proroka Eliáše, může přikázat i 
nádobám, aby se nevyprazdňovaly. Pán 
Bůh má i jiné „krkavce“, kteří nanosí ženě 
mouku a olej a proto jí Eliáš s jistotou řekl: 
„Neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi 
z toho nejdřív připrav malý podpopelný 
chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo 
pro sebe a svého syna, neboť toto praví 
Hospodin, Bůh Izraele: „Mouka ve džbánu 

neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, 
kdy dá Hospodin zemi déšť.“ (1.Kr.17,13-
14).

Tady vidíme velikost této pohanské ženy. 
Sotva kdy byla nějaká žena postavena před 
tak těžké rozhodnutí. Tento cizinec žádá 
ode mne i tu poslední kapku, co mám pro 
sebe a svého syna. To je přece jen příliš, 
vypadá to velmi bezcitně, ale copak tento 
muž není zvláštní? Má velikého Boha, který 
i krkavcům přikázal, aby ho zásobovali. 
Byl to jistě velký vnitřní zápas. Ale vdova 
poslechla, šla a udělala to, co jí Eliáš řekl. 
Byla to odvaha víry. A výsledek? Jedli 
všichni tři a oleje ani mouky neubývalo.

 Vidíme v naší vdově opravdovou krásu 
ženské bytosti. Dám i to poslední, a když 
potom zemře, tak mě bude blažit myšlenka, 
že i to poslední, co jsem měla, posloužilo 
dobré věci.

 Naše vdova byla přece jen velmi bohatá a 
my můžeme být také.

RK - NL
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otázky 
Otázky o Bohu 
Co říká Bible o předmanželském sexu?
Předmanželský sex se nejen u mladých lidí 
stal běžný z mnoha důvodů. Soustřeďujeme 
se převážně na „rekreační“ (recreation) 
účinek sexu bez toho, abychom mysleli na 
aspekt „znovu-tvoření“(re-creation). 

Ano, sex je potěšením. Bůh jej takovým 
učinil. On chce, aby se muži a ženy ze 
sexu těšili, ale má jednu podmínku. Má 
to být jen v manželském svazku. Bůh 
předmanželský sex nezakázal, aby nás 
okradl o potěšení, ale aby nás uchránil před 
nechtěným těhotenstvím a dětmi, které se 
rodí rodičům, kteří je buď nechtějí, nebo na 
ně nejsou připraveni. Představte si, o kolik 
méně problémů by na světě bylo, kdyby 
se postupovalo podle Božích záměrů se 
sexem. Bylo by - méně pohlavních nemocí, 
méně svobodných matek, méně nechtěných 
těhotenství, méně potratů, atd. 

Z Božího pohledu primárním úkolem 
sexu není rozkoš, ale reprodukce, 
neboli rozmnožování. Abstinence 
předmanželského sexu je jediná Boží 
politika, kterou máme dodržovat. 
Abstinence zachraňuje životy, ochraňuje 

děti, dává sexuálním vztahům patřičnou 
hodnotu, a co je důležité – uctívá Boha. 

Společně s jinými sexuálními přestupky 
je předmanželský sex v Bibli opakovaně 
odsuzován v 1.Korintským 6:13; 18; 7:2; 
Galatským 5:19; Efezským 5:3; Koloským 
3:5; 1.Tesalonickým 4:3. Bible zastává 
stanovisko, že před manželstvím je třeba 
se sexu zdržet. Předmanželský sex je 
stejně nesprávný jako cizoložství, neboť 
předpokládá sexuální styk s někým, s kým 
nejsme oddáni. Sex mezi manžely je jediná 
přípustná forma sexu, kterou Bůh schvaluje 
(Židům 13:4).

LS - NL

recenze
Je to i můj život
Být zplozen pro darování svých orgánů 
nemocné sestře? Takovou úlohu splňuje 
jedenáctiletá Anna Fitzgerald ve filmu „Je to 
i můj život“. Od malička ji rodiče podrobují 
různým bolestivým zákrokům a operacím, 
které mají zachránit její starší sestru, která je 
nemocná na leukémii a potřebuje vhodného 
dárce. Mezi sestrami je velké pouto a divák 
nabyde dojmu, že Anna svou sestru má moc 
ráda a dělá pro ni vše. Anna ale jednou řekne 
„Dost!“, vyhledá advokáta a žaluje rodiče o 
právo nakládat se svým tělem. Nic ale není 
tak jak vypadá. Případ je hodně psychicky i 
emotivně náročný pro celou rodinu a matka 

Anny a její sestry nechce dopustit, aby její 
nemocná dcera zemřela. Celý svůj život 
zasvěcuje jí a nechce připustit, že někdy 
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musí přijít konec. 
Film je hodně emotivní a někdy opravdu 

divák ukápne tu slzičku. Musím pochválit 
herecké výkony Cameron Diaz, Abigail 
Breslin a Aleca Baldwina, které jsou 
opravdu bravurní. Film poukazuje na to, že 
ne nad vším můžeme mít v životě kontrolu 

a jednou Boží ruka zasáhne a řekne „Dost!“.

My Sister‘s Keeper, Je to i můj život, Drama 
/ Psychologický, USA, 2009, 105 min, režie 
Nick Cassavetes, hrají Abigail Breslin, 
Cameron Diaz, Alec Baldwin

Aga Stařičná

reportáž
Příměstský tábor
Příprava tábora začíná v zimě zvolením 
termínu tábora a zjištěním, zda bude dost 
vedoucích a zda bude někdo ochotný nám 
vařit.

V letošním roce byly dvě nové vedoucí 
skupinek a tři nové pomocnice. Kde se 
vzaly, tu se vzaly, postupně se dobrovolně 
přihlásily a potěšily srdce těch, kdo o 
pořádání tábora stáli.

 Díky organizační „schopnosti“ nás omylem 
chvíli bylo dokonce o jednu navíc, než bylo 
třeba.  Pán Bůh je i nad organizačními 
chybami - jedna vedoucí těsně před táborem 
omarodila a nakonec nás bylo akorát.  

Do kuchyně nastoupil osvědčený 
vařečkový tým p. Olinka Humplíková a 
p. Jarka Javorská, v průběhu tábora hojně 
posilovaný četným zástupem dalších 
pomocnic, fanoušků a čichačů - vůni linoucí 
se z oken lze jen těžko odolat a ukápnutých 
slin by se člověk nedopočítal. Kdyby člověk 
pracoval na táboře jen za stravu, určitě by 
to stálo za to. Řízečky, langošky, mňam, 
mňam.

Je třeba zaměstnavatelskému sboru 

nahlásit, že (v pracovní době!!!) jako děvče 
pro všechno občas vypomáhal  i Milan 
Kantor  - vynést máry, když venku prší 
a je třeba část programu absolvovat v 
kostele, přinést máry, pustit fotky, přinést 
promítačku, odnést promítačku... Měli by 
ho více kontrolovat. Stejně tak kostelníka. 

Je dobré sehnat téma tábora, nejlépe 
i s připravenými materiály.  Využili 
jsme podklady pro nízkoprahový tábor 
„Lidská rodina“ od Dětské misie.  V rámci 
celotáborové hry se narodí miminko 
(jako), roste, učí se a později mu přibude 
sourozenec. Program byl obsažný a k 
sourozenci jsme se už nedostali.

Je fajn, když se na připravený tábor někdo 
přihlásí. Letos se sešlo 24 dětí, třetina 
mimosborových. 

První den se děti musely na miminko 
připravit. Každá skupinka byla jedna 
rodinka. Vyráběly domečky, musely si na 
ně získat cihličky splněním různých úkolů. 
I postýlky přišly vhod. Aplikací bylo, že i 
Pán Bůh se na náš příchod připravil a stvořil 
Zemi a vše, co je na ní. Jak se rodiče těší na 

své děti, tak se Pán Bůh těšil a 
těší na nás.

Druhý den si děti prohlédly 
film „Miminko v bříšku“ 
(a pak ještě několikrát) a 
očekávané miminko se 
narodilo.  Potřebuje pochovat, 
teple obléknout. Nakrmit. Jak 
se asi bude jmenovat? Dovíme 
se to z rodného listu. Proč 
najednou pláče? Co to má v 
pleně?  Okoupat, přebalit, 
převlíknout  - toto rychle utíká. 
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Hovínko nevoní, ale miminko za ně 
nemůže a rodiče se na něho kvůli 
tomu nezlobí a mají ho rádi. I my za 
některé věci nemůžeme, ale druhým 
nemusí vonět a můžou kvůli nim 
nad námi ohrnovat nos - vrozené 
deformující vady, tělesné a psychické 
handicapy... Ne tak Pán Bůh. Ten 
má všechny svoje děti neskonale rád 
takové, jací jsou.

 Třetí den miminka povyrostla, 
začala běhat a neposlouchat. Co je 
to hřích? Miminka si z povídání a 
varování moc nedělala a zatoulala 
se. Jedno do stáje, kde ho potrkala kráva. 
Taktak, že nemělo vypíchnuté oko. Druhé 
spadlo do potoka, prochladlo a byl z toho 
zápal plic. Třetí vběhlo na staveniště a 
skončilo zasypané cihlami. Au, au, to bolí.

Ve čtvrtek bylo třeba miminka vyléčit. 
Děti obvazovaly, oblepovaly, z modelíny 
vyráběly ovoce s vitamíny - nebo třeba 
Stoptussin kapky a paralenové tabletky :-), 
vysbíraly Blažkům bylinky na léčivý čajíček 
(hm, echinacea není zrovna mini kytka).  I 
nám Pán Bůh pomůže s důsledky hříchu, 
když za ním přijdeme.

Vrásky na čele dělala ohlášená kontrola 
z města - co řeknou? Noční můrou byl 
telefon Těšínských minut, že by něco 
přijeli natočit. Ještě že se Eliška odhodlala 
postavit mikrofonu čelem. A nebylo třeba 
připravovat potáborovou prezentaci na 
neděli :-)

Vetešnictví baví ty, kdo je připravují, 
i ty, kdo v něm nakupují.  Jako ve čtvrtek 
v Kaufu. U lavic s vystaveným zbožím 
tlačenice, zboží rychle mizí. Byl to dobrý 
nápad, napsat rodičům, že na pátek si děti 
mají vzít igelitky.

Závěrečné rozloučení proběhlo za 
přítomnosti zákonných zástupců.  Vzhledem 

k našemu složení jsme vynechali zpěv 
táborových písní. Nechceme přece nikoho 
vyděsit. Prezentované fotky ubíhají jedna za 
druhou, zvoní zvonec a tábora je konec.

Je dobré, když je tábor z čeho zaplatit. 
Kromě peněz od rodičů jsme letos platili 
i penězi z dotace města Český Těšín. Byly 
určené na výlet, který bychom asi jinak 
neabsolvovali, protože by byl na běžný 
rozpočet drahý. Zajeli jsme na celý den do 
Dětského světa ve Světě vědy a techniky v 
Ostravě a zbylo i na návštěvu herny Gajánek 
v Třinci. Z dotace jsme pořídili i vybavení, 
sportovní pomůcky a potřeby, které 
zůstanou do příštích let a přes školní rok je 
může využívat školka nebo malá nedělka.  

Poděkování patří Jolce, která napsala 
projekt a Ince, která převedla paragony do 
účetní řeči (nákladové středisko 10, zakázka 
10/3, vnitřní účetní doklad, popis případu, 
likvidační lístek, analytická evidence, 
„podvojné účetnictví je od toho, že se vše 
účtuje dvakrát“ - zcela jasné, ne?).

Ještě jednou velký dík Pánu Bohu a 
všem jakýmkoliv způsobem na táboře 
zúčastněným.

   Jiřina Černá

Dorostový tábor na Spálově
Chtěla bych se s váma podělit o pocity a 
zážitky z dorostového táboru na Spálově. 
Jako každým rokem Spálov pod tee-pee 
stany je nejlepší tábor ze všech, kde si 
většinu obydlí musíme postavit sami a to je 

na tom to kouzelné. 
První den byl pro nové táborníky nejspíše 

šokující, kdy jsme přijeli na prázdnou louku, 
ale všichni se s podmínkami například jako 
je kadibouda nebo tvrdá dřevená postel 
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vyrovnali a zvládli to bez 
problému. Hned vedle tábora 
jsme měli řeku, kde bylo 
super, když bylo teplo a mohli 
jsme se kdykoliv zchladit. 
Měli jsme i postavenou 
sprchu, kde byla hadice v 
řece a vždy se našel někdo 
ochotný, aby hlavně holkám 
každý večer pumpoval vodu, 
která se ohřívala, abychom se 
trochu umyli. 

Bylo nás kolem 20 
dorostenců a sedm úžasných 
vedoucích, kteří připravili 
pro nás každodenní program. Téma jsme 
měli Stříbrná židle, což je jeden díl z Letopisů 
Narnie. Každý den se přečetl kousek úryvku 
z knížky a poté na to navazovala velká 
táborová hra. 

Samozřejmě jsme tady i museli něco jíst 
a jídlo nám tento rok připravovaly dvě 
skvělé kuchařky, které nám vařily suprově 
a nikdy nám nic nechybělo. Počasí jsme měli 
od Pána Boha moc požehnané, i když nám 
párkrát pršelo, vždycky když bylo něco 
naplánované (například výlet nebo hry), tak 

přestalo pršet. Ale i v dešti jsme se zabavili. 
Poslední den byl trochu nepříjemný 

konec, hlavně pro mě, kdy jsem uklouzla 
z můstku, spadla na kořeny a zlomila si 
obě kosti v levém lýtku, Pán Bůh byl se 
mnou a děkuju mu za to, že se nestalo něco 
horšího a že nebylo více úrazů. Chtěla bych i 
poděkovat za Vaše modlitby. Tento rok bylo 
hodně nových táborníků a všichni to zvládli 
opravdu dobře. Doufám, že pojedete znovu 
a že se přidají i další. Už se těším na další 
strávený čas s Bohem a s Váma.

Bea Fukalová

Tábor v Tyře
16. - 23. července 2016 jsem byla na táboře 
v Tyře. Tohle místo zná určitě mnoho z vás 
a určitě si každý, kdo tam už párkrát byl, 
vzpomene na svá dětská léta nebo na to, 
že už pokročil o ,,level‘‘ výše a může dělat 
vedoucího. To se přesně týká mě - tento rok 
jsem se poprvé mohla zúčastnit tábora jako 

vedoucí. Tábor jsme s ostatními vedoucími 
museli předem připravit a promyslet tak, 
aby děti měly z pobytu radost a mohly z 
něho odjíždět plné dojmů a zážitků. 

V sobotu jsme ve 13:30 u kostela měli sraz.  
Autobus přijel ve 14:00 a následně odvezl 23 
dětí ve věku 10 - 13 let a 6 vedoucích.  Hlavní 

vedoucí Jarek Sabela jel autem plným 
našich zavazadel ;-). Když jsme s dětmi 
došli k chatě, následovalo seznamování 
s pravidly tábora, rozdělování do 
pokojů, vybalování, seznamování se 
navzájem, rozdělování do skupinek, 
vymýšlení pokřiků atd...

Každé ráno jsme s vedoucími začínali 
ztišením u kávy a čaje, následovalo 
buzení dětí (dokonce jsme jim párkrát 
i zpívali!). Nějaký dobrovolník z řad 
vedoucích vzal děti na rozcvičku, 
po které si provedly ranní hygienu. 
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Ještě před snídaní jsme se sešli s dětmi na 
pokojích, pomodlili se a přečetli si krátký 
biblický příběh. Protože se celý tábor nesl 
v duchu tématu VÝSTUP NA VRCHOL, 
tak jsme každý den po snídani chodili na 
nějakou okolní horu, kde měla Jolka Sabelová 
připravenou lekci. Po obědě byla hodinka 
klidu a pak následovali zručáci (v dnešní 
době je to známější pod názvem workshopy, 
ale mně se líbí zručáci, protože mi to tak 
připomíná právě dětství na Tyře :-)). Děti se 
učily plést náramky z bavlnek, zatloukáním 
hřebíků do desky vyráběly písmena nebo 
obrázky, hrály divadlo a pájkou si vyráběly 
dřevěné přívěsky. Vždycky se každá 
skupinka vystřídala, takže všichni stihli 
všechno. Po odpolední svačince byla velká 
táborová hra (VTH), při které na děti čekalo 
nějaké dobrodružství v podobě luštění 
rébusů, tajenek, běhání na čas. U tohoto 
jsme mohli pozorovat, jak si děti pomáhají a 
spolupracují ve skupinkách. Po večeři jsme 
kolem 19:00 měli večerní program v sále. 
Tam jsme zpívali, vyhodnotili VTH, hráli 
hry a skupinka, která se odpoledne učila 
hrát divadlo, nám ho předvedla, takže jsme 
se i pobavili. 

 Takhle to chodilo každý den s výjimkou 
neděle, kdy děti musely ve skupinkách 
obejít čtyři stanoviště - zdravověda, 
určování směru podle kompasu, zakládání 
ohně a zásady přežití v lese. Ve středu jsme 
si s vedoucími pro děti připravili takový 
netradiční výstup na horu. Dopoledne jsme 
totiž nikam nešli, protože nás přijela navštívit 
policie, která se věnuje potápění. Odpoledne 
bylo volnější a po večeři jsme vyrazili na 

Javorový.  Postupně se stmívalo, takže jsme 
si na cestu museli svítit baterkami. K naší 
chatě jsme se všichni vrátili v 1:30 ráno a 
ušli jsme 16 km! Mně osobně se tento výlet 
líbil moc.  Našlo se i pár takových, kteří po 
cestě remcali, ale po příchodu na chatu byli 
nakonec všichni spokojeni.  Za odměnu 
jsme děti nechali vyspat skoro až do oběda 
:-). Předposlední večer jsme tábor zakončili 
u ohně opékáním párků, vyhodnocením a 
rozdáním cen. 

Celou dobu tábora panovala úžasná 
atmosféra a já jsem strašně ráda, že jsem 
na táboře byla. Domů jsem se vrátila 
opravdu nadšená. Tímto bych také chtěla 
moc poděkovat manželům Sabelovým, 
bez kterých by Tyra tento rok nebyla, 
zdravotníkovi Majovi Potočkovi, vedoucím 
Tomovi Šmítovi, Radovi Gérykovi a mé 
sestře Danči za skvělou partu a čas, který 
jsme si spolu užili na táboře v Tyře.  

                                                                                                        
Tereza Humplíková

Campfest 
Ještě byly za oknem tuhé mrazy a my si řekli, 
že letos bychom konečně, po pěti letech, zase 
mohli navštívit Campfest, multižánrový 
křesťanský festival v Nízkých Tatrách. 
Hlídala jsem si, kdy začnou prodávat 
vstupenky, protože 500 nejrychlejších má 
nejvýhodnější cenu. Přemýšlela jsem, zda 
počkat na půlnoc inkriminovaného dne, 
nebo jít spát a vstupenky z výhodné várky 
koupit až další den, však jich je dost, ne? 
Ale vydržela jsem a dobře jsem udělala. 

První půlhodinu po půlnoci systém spadl 
a nefungoval. Pak se rozjel, rychle jsem 
naklikala potřebný počet a koupila je. 
Za dalších deset minut bylo vyprodáno. 
Překvapením jsem zcepeněla, před pár lety 
vydržela nejlevnější hladina vstupenek pár 
dní, než se rozprodala. Teď tedy takových 
patnáct minut. Kolik tam asi bude lidí?

Organizátoři postupně uvolňují jména 
kapel. Těšíme se zejména na reggae v podání 
Christafari a já na Kingu Glyk, fenomenální 
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polskou baskytaristku. 
Nadchází dlouho očekávaný čtvrtek 4.8., 

balíme stan, spacáky, karimatky, vařič, 
jídlo, děti, oblečení a spoustu dalších 
potřebností a přesouváme se na Slovensko 
do Královej Lehoty. Nijak se mě to sice 
netýká, ale připadá mi milé, že rychlíky 
obou slovenských železničních společností 
tento den výjimečně staví přímo v Lehotě 
a účastníci jedoucí vlakem tak mohou 
jen vyskočit z vlaku a nemusí nikde řešit 
přestupy a čekání.  

V sekci pro rodiny (ano, máme s sebou 
všechny tři děti) stavíme stan, připojuje se k 
nám ještě Katka z ostravského sboru. Večer 
to konečně vypuká, hlavní program nicméně 
tak úplně není v našich možnostech. 
Další dny se střídáme v dětském stanu, 
kde dobrovolníci s dětmi zpívají, tancují, 
vyrábějí, hrají hry, předvádějí pohádku. 
Náš obdiv má zejména vedoucí Lámačských 
chvál Kids, který je tak nakažlivý, že by ke 
zpěvu a tanci přiměl asi úplně každého.  

Navštívíme také koncert Christafari, kteří 
předvedou bláznivé reggae, při kterém naše 
děti hluboce usnou. Úžasnou zkušeností 
je taneční workshop Machol Danser la 
vie z Francie, který vedou manželé: on je 
černý, vazba, hip-hoper, ona je bílá, křehká, 
baletka. Vysvětlují, jak se skrze tanec snaží v 
jejich škole oslavovat Boha. No a pak všichni 
společně tancujeme. 

Jedním z vrcholů Campfestu pro mě má 

být basová Kinga Glyk. Protože zbytek 
rodiny odmítá jít na jazz a blues, vydávám 
se do stanu sama. Koncert kvůli technickým 
problémům začíná o třičtvrtě hodiny 
později, ale kdo si počká, ten se dočká a 
za odměnu se mu dostane hry jednoho z 
nejtalentovanějších muzikantů, jakého jsem 
kdy slyšela. Jelikož se koncert protahuje, 
přiběhnou za mnou do stanu i děti. Starší 
hudrá a odchází pryč, desetiminutové 
skladby ji evidentně nezajímají, zatímco ta 
mladší sedí s otevřenou pusou a pak, když 
se jí někdo ptá, co se jí z programu líbilo, 
vždy odpovídá, že ta paní, co hrála na tu 
kytaru. 

Mezi programem se placatíme na hřišti, 
potkáváme známé i neznámé, chodíme na 
langoše a vaříme si podivná jídla ze sáčků 
a konzerv. Menší výzvou jsou chemické 
záchody a chronický nedostatek sprch, což 
řeší dezinfekční mýdlo, vlhčené ubrousky 
a jedno mytí dětí v korýtku s tekoucí 
studenou vodou k nesmírnému obveselení 
kolemjdoucích. 

Dozvídáme se, že Campfest tentokrát 
trhnul rekord v počtu návštěvníků, kterých 
bylo přibližně 6500. Hlavní však je, že tam 
byl také Bůh, který jedná, což bylo vidět. 
Více takových Campfestů! 

JF - NL
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fejeton
„Neříkej to!“
Sedíme v olympijském parku na hlavním 
ostravském náměstí. Nohy máme v 
písku, který tu navezli, děti si samy hrají. 
Kamarádka mi koupila latté, kamarád mi z 
něho upíjí, sluníčko pálí, pravá letní pohoda. 
Přesto se mi do hlavy vkrádá neodbytná 
otázka: „Kterého je dneska?“ „Sedmnáct,“ 
odpovídá kamarád. „Víš, co to znamená?“ 
obracím se na kamarádku. Ztuhnou jí rysy 
a vypálí: „Neříkej to!“ 

Nicméně mám pravdu. Do konce prázdnin 
zbývá už jen čtrnáct dní. To je zoufale málo. 
Znamená to, že za chvíli budeme brzy 
vstávat, crncat se s úkoly, běhat na kroužky 
a tak vůbec. To vše má exkluzivní entrée. Je 
třeba nakoupit věci. Smějí se na nás z letáků 
už od července (v září je nutno uvolnit místo 
Mikulášům). 

Včera jsme byli ve sportu. Kromě posledních 
věcí na dovolenou musíme koupit tenisky 
na tělocvik, dlouhé kalhoty na skautské a 
rodinné výlety a dlouhé kalhoty na školkové 
výlety. Zcela konsternovaná z toho, že 
kalhoty velikosti 104 nemají vůbec a kalhoty 
velikosti 134 už také ne, a ještě víc vyvedená 
z míry tím, že moje nejstarší miminko, které 
nemá ani 130 centimetrů a jde do třetí třídy, 
má nohu TŘICET ŠEST a musí si koupit 
DÁMSKÉ ŽABKY, zapomenu na boty do 

tělocviku. „Znova už tam nejdu,“ rozhodnu 
se zuřivě. Koupíme je jinde, koneckonců je 
podle reklamních letáků mají všude. 

Další den jdeme do obchodu s obuví. 
Potřebujeme ty sportovní boty do tělocviku, 
baleríny, papuče do školy, papuče do školky, 
gumáky. Papuče do školy, tedy v našem 
případě cukle, mají, ale podezřele drahé na 
to, že se stejně nejpozději na podzim začnou 
rozpadat. Dilema, zda kupovat, vyřeší to, 
že stejně nemají správnou velikost. Papuče 
do školky, celé s obrázky, mají, ale opět 
ne tu správnou velikost, zbývají samé 32 a 
výše. To bude asi tím, že školáci v polovině 
prvního stupně už asi nenosí plnou obuv s 
medvídky. Z podobného, avšak opačného 
důvodu zbývají cukle velikosti 25. Ty děti 
ve školce taky nenosí, protože to školky 

foto: Marek Turčok, Luboš Drozd, Barbora Girmanová
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pro chytré hlavy
Noe: kvíz
V srpnových Nedělních listech jsem si 
přečetla reportáž o mládežnickém pobytu 
na XCAMPu ve Smilovicích s titulem 
„Nepotopitelní“. (Jirko, super, moc se ti 
povedla! Díky!)

Tak mě napadlo, že si spolu s jeho účastníky 
zopakujeme v rámci kvízu příběh Noeho.

1. Ve věku sto osmdesáti dvou let zplodil 
Noeho:

     a) Jered
     b) Henoch

     c) Lámech

2. Jméno Noe znamená:
    a) Vytrvalý
    b) Spravedlivý
    c) Odpočinutí

3. Příběh Noeho je popsán v knize:
    a) 1. Mojžíšova
    b) 2. Mojžíšova
    c) 5. Mojžíšova

neumožňují. Viděli ti výrobci vůbec někdy 
nějaké dítě? Papuče nic. Boty na sport nemají 
vůbec. Baleríny koupíme dvoje, o jedny více, 
než jsme chtěli. Nevadí, ostatní koupíme v 
supermarketu, kde boty také inzerují. 

Pokračujeme v supermarketu. Potřebujeme 
ty stupidní boty na tělocvik, o kalhotech si 
netroufám ani uvažovat, papuče do školy, 
papuče do školky, krabičku na svačinu. 
Papuče do školky mají, poslední ve správné 
velikosti, která možná není správná, 
protože dceru nemáme s sebou, nemůže si 
je vyzkoušet, a já mám pocit, že boty jsou 
divně velké. Papuče do školy ani boty do 
tělocviku vůbec nemají. Krabičky s obrázky 
potvor z filmů začínají na ceně stopadesát 
a výše. Vypadám jako Rockefellerova 
vnučka? Krabičky bez obrázku jsou vlastně 
boxy na jídlo. Buď příliš malé, nebo příliš 
tlusté, nebo s přihrádkou na vejce natvrdo. 
Má dcera v životě nesnědla jediné vejce. 

Další den po návštěvě pokračujeme ve 
druhém supermarketu. Nemají vůbec 
žádné krabičky a troje páry papučí špatné 
velikosti. Začíná se mě zmocňovat panická 
ataka. Tak takhle to tedy bude? Zbytek 
prázdnin strávíme sháněním těch pár věcí, 
které opravdu nikde nemají? 

A pak to bude ještě horší. V září budou 
chtít obaly na sešity. U nás v papírnictví už 
na to vyčlenili paní prodavačku, která stojí 
u regálu s obaly a zoufalým rodičům, kteří 

chodí se štosy učebnic, z nichž každá je jinak 
velká, zato žádná ve standardní velikosti, 
podává obaly, které by mohly pasovat. „Co 
tato?“ vylovila loni jedna maminka učebnici 
angličtiny. Paní prodavačka dumala, 
hledala a nakonec zvolila jeden obal: „Když 
si ho tady, tady a tady přehnete a slepíte 
izolepou, tak to bude dobré.“ „Hmm,“ 
odtuší maminka, „to to rovnou můžu zabalit 
do balicího papíru.“ „Hmm,“ zamyslí se 
paní prodavačka, „to asi ano.“ Hloupé 
učebnice. A stejně se ty obaly… nejpozději 
na podzim… tak jako ty papuče… začnou 
rozpadat. Ach jo. 

Kamarádka měla pravdu, neříkat to, zítřek 
má své vlastní starosti, zbývá ještě čtrnáct 
dnů! 

JF - NL
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Srpnové svatby 
Tomáš Jokiel a Pavlína Wrublová

Zářijoví jubilanti
Stanislav Kaczmarczyk, Anna Bruková, 

Leonard Klein, Ingrid Vozňáková, Otilie 
Chroboczková, Karel Koch, Roman Boruta, 
Felicie Chylová, Marta Mašková, Miroslav 
Miś, Marty Prymusová, Eva Klodová, Karel 
Vrvol

Oznámení
„Děcka, jsem zpátky!“ Tak dal veřejnosti 
prostřednictvím Magazínu MF DNES Jiří 
Bartoška vědět, že překonal „zlou“ nemoc, 

cítí se zdráv a opět začíná pracovat.
A já bych cestou Nedělních listů chtěla 
oznámit víceméně totéž, jen bych si vás, 

ze života sboru
Svatby, jubilanti

4. Podle verše v Bibli (6,5) Hospodin viděl, 
že se na zemi rozmnožila:

    a) neúcta k rodičům
    b) zlovůle člověka
    c) sexuální promiskuita

5. Noe je charakterizován jako muž, který:
    a) je spravedlivý
    b) je bezúhonný
    c) chodil s Bohem

6. Noe zplodil:
    a) 2 syny
    b) 3 syny
    c) 3 syny a 1 dceru

7. Archa měla na základě pokynů od 
Hospodina:

    a) 2 patra
    b) 3 patra
    c) 4 patra

8. Archa byla zhotovena z:
    a) goferového dřeva
    b) cedrového dřeva
    c) akáciového dřeva

9. Z čistých zvířat vzal Noe z každého druhu 
po 7 párech. Ze zvířat nečistých:

    a) také po 7 párech
    b) jen po 1 páru
    c) nevzal žádné

10. Potopa nastala, když bylo Noemu:
     a) 600 let 
     b) 666 let
     c) 900 let

11. Všechno tvorstvo na zemi zahynulo díky 
dešti, který trval:

      a) 30 dní a nocí
      b) 40 dní a nocí
      c) 50 dní a nocí

12. Vody stály na zemi:
      a) 40 dnů
      b) 100 dnů
      c) 150 dnů

13. Noe poznal, že vody ze země ustoupily, 
protože holubice přinesla v zobáku:

     a) palmový lístek
     b) olivový lístek
     c) fíkový lístek

14. Bůh prohlásil, že již nikdy nedojde 
k potopě, která by zahladila zemi. Tuto 
smlouvu   zpečetil znamením:

      a) větru
      b) deště
      c) duhy

Řešení:
1.c, 2.c, 3.a, 4.b, 5.a,b,c, 6.b, 7.b, 8.a, 9.b, 10.a, 
11.b, 12.c, 13.b, 14.c
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Dětský den se bude konat 10. září v 15 hodin 
v kostele Na Rozvoji. Těšit se můžete na 
písničky, slovo pro děti, soutěže, lezecké 
aktivity v korunách stromů, opékání buřtů, 
limo.

SCEAV a Slezská diakonie zvou na výstavu 
fotografií Wieslawa Radwańského „Stopy 
židovské přítomnosti na Těšínském 
Slezsku.“ Vernisáž výstavy se uskuteční 12. 
září v 16 hodin v Diakonickém vzdělávacím 
centru Vladislava Santariuse v prostorách 
knihovny v Českém Těšíně, ulice Dukelská 
2096/5a. Výstava bude otevřena od 12. září 
do 14. října, od pondělí do pátku od 8 do 
16 hodin, provozní přestávka je od 11 do 12 
hodin. Akce se koná v rámci Dnů židovské 
kultury. 

Kapela Simcha Vás zve na koncert v 
kavárně a čítárně Avion v Českém Těšíně, 
který se uskuteční dne 14. 9. 2016 od 18 hod. 
Z důvodů kapacity je potřeba si zarezervovat 
místa na čísle 558 711 961. Vstupenky na 
místě za 80 Kč, studenti a důchodci 50 Kč.

Zveme na další cestovatelský večer, který se 
bude konat 22. září v 18 hodin v Jazzklubu 
na Střelnici. Vstupné je 30 Kč. Projekce a 
povídání o barevném Holandsku se ujme 
známý fotograf a cestovatel pan Marek 
Džupin.

Milí přátelé, letošní Sjezd (nejen) 
evangelické mládeže se koná od 7.-9.10. 
2016 v Třebíči. Letošní sjezdové téma je 

Dál tou vodou, na které promluví několik 
přednášejících. Těšte se na Ivanu Noble, 
Jakuba Žárského, Janu Hofmanovou, Jiřího 
Palána, Jiřího Tenglera, Pavla Juna, Boba 
Ogolu. Novinkou jsou Patnáctiminutovky, 
kdy na 15 minut promluví několik 
osobností. Inspirovali jsme se volně 
konferencemi TEDx. Řečníky budou 
Mikuláš Ferjenčík, Štěpán Hájek, Michal 
Doležel, Olga Pavlů,  Klára Vyhnánková. 
Hlaste se na: http://prihlasky.srcce.cz/. Při 
přihlášení a zaplacení 20.9. 2016 můžete 
uplatnit slevu 100 Kč. Třebíčské památky 
budou  k návštěvě zdarma, po prokázání 
se identifikačním páskem naší akce. Letos 
vám zahrají na Sjezdu Kryštofovy staré věci 
nebo Nenadarmo apod. Nebude chybět ani 
divadlo, letos to bude improvizační  divadlo 
Bafni! z Brna a k zhlédnutí bude film H2Omx 
(film filmového festivalu Jeden svět). Bude 
opět otevřen náš nealkoholický PUB. Na 
památku si můžete odvézt sjezdové tričko 
a silikonový náramek. Těšíme se na Vás. 
Organizuje Oddělení mládeže ÚCK ČCE 
ve spolupráci s COM (Celocírkevní odbor 
mládeže).

Konference rodin se bude konat od 28. 
Do 30. října v hotelu Relax v Rožnově pod 
Radhoštěm. Téma konference zní „Sebrat se 
a jít, nebo sebrat se a zůstat?“. Přednášející: 
Jan a Iva Zajíčkovi, Miloš a Gita Vyleťalovi, 
Františka Böhmová. Semináře: Intimita v 
manželství, Cesta k sobě, Osedlaný jazyk, 
Rodina jako sociální děloha. Více informací 
a přihlášky na kr.sceav.cz. 

co nás čeká

vážení čtenáři, bratři a sestry, netroufla 
titulovat stejně jako on.  Děkuji vám všem, 
kteří jste na mě a mou rodinu mysleli 
v modlitbách, psali povzbudivé SMS, 
telefonovali, navštívili mne či upekli koláč. 
Jsem vděčná Pánu Bohu, že jsem po zánětu 
mozkových blan každý den zdravější:-) a že 
mi milí v čele s mým manželem to v průběhu 
mé dvoutýdenní hospitalizace zvládli doma 
přímo bravurně!                                Jana Humplíková 

Konfirmační vyučování 2016-2017
Prosíme rodiče, aby přihlašovali své dětí 
nar. 2003 a starší na konfirmační vyučování 
pro školní rok 2016-2017. První schůzka 
proběhne v pátek 16.9.2016 v 15:30 v 
přístavbě kostela, pravidelně pak každý 
pátek 15:30-16:30. Výuku povede farář br. 
M. Blažek.
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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.

Nabízím k dlouhodobému pronájmu byt 1 + 1 (38 m2) v klidné části města (ul. Zelená),  
2500 Kč/měsic + poplatky (2400). 

Kontakt: Chalupski 737 44 22 24.
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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.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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