
Slovo editora
Milí čtenáři, 
březnové číslo je, jako už poslední roky 
tradičně, trochu jiné. Samozřejmě v něm 
najdete pravidelné rubriky - pokračujeme se 
svědectvími, biblickými ženami i otázkami 
o Bohu. Také se dozvíte něco o sobotním 
setkávání žen a můžete zavzpomínat na 
Malenovice, úspěšný sborový pobyt. Dvě 
sestry nám poslaly své dojmy, máme k 
dispozici také anketu pořadatelů o tom, jak 
se vám pobyt líbil a pár fotek.

Zbytek novin ovšem zaplnily informace 
ze sborového shromáždění, které se konalo 
na konci února. Ti, co nebyli, i ti, co byli, ale 
zapomněli či pospávali, si můžou většinu 
znovu přečíst. 

Přinášíme mírně zkrácenou verzi zprávy o 
stavu sboru, celou diskuzi vás, sborovníků, 
se staršími, také rozpočet sboru a zprávu 
o církevní mateřské škole Loďka. Zpráva 
kontrolní komise se nám už bohužel do 
novin nevlezla, nicméně vyplývalo z ní, že 
vše je v pořádku :-). 
Hezké počtení a spoustu nových informací 
přeje   Jana Foberová 

Byl jsem mimo své tělo
„Když nastal den Letnic, byli všichni 
shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl 
hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, 
a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim 
jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z 
nich spočinul jeden.“ Skutky 2, 1-3

Při četbě tohoto známého oddílu z knihy 
Skutků jistě nelze přehlédnout, že ohnivé jazyky 
byly viditelným znamením pro okolo stojící 
shromážděné lidi. Jakoby oznamovaly: „Pozor, 
tady se bude něco dít, něco zvláštního, něco, co 
jste ještě nikdy neviděli a hned tak neuvidíte a 
neuslyšíte!“ Dnes už takto viditelné sestoupení 
svatého Ducha těžko zahlédneme. A proto je 
pro nás podstatnější až 4. verš druhé kapitoly 
Skutků: „Všichni byli naplněni Duchem svatým 
a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim 
Duch dával promlouvat.“ Dnes tedy alespoň jeho 
první část - naplnění Duchem svatým. Malíři 
často zachycují lidi se svatozáří. Ale toto vnější 
znamení spíš vykresluje Ducha, jako by spočíval 
na lidech. Ve skutečnosti však člověka naplňuje. 
Jde dovnitř, do těla, ale musí tam mít připraveno 
místo. Že to jde někdy i cítit, o tom je závěr 
následujícího svědectví.

Když mi bylo sedmnáct let, byla mým bohem 
věda. Hltal jsem vědecké články, obzvlášť 

ty o astrofyzice a fyzice malých částic. Měl 
jsem kamaráda, který byl v týmu vědců, 
co se zabývali výzkumem elementárních 
částic na universitě v Goteborgu. Bral mne s 
sebou, když tyto pokusy prováděli, a já byl 
překvapen jejich vysvětlením pro záhady a 
zázraky, které se s elementárními částicemi 
děly. S vážnou tváří mi vysvětlili, že Bůh 
existuje a zrovna tak existují duchovní světy, 
které jsou s naším fyzickým světem a tudíž i 
s částicemi v neustálé interakci. 

Protože jsem miloval dobrodružství a rád 
poznával svět (cestoval jsem po Evropě, 
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Kanárkách, spával v parcích a na plážích 
u moře), tak jsem chtěl poznat Boha a jeho 
duchovní světy. Občas jsme chodili s mámou 
do kostela, kde byl dobrý farář, ale z jeho 
kázání vyplývalo, že se s Bohem setkáme až 
po smrti, což mne neuspokojovalo. 

Proto jsem se nechal nalákat indickým 
guruem do meditací, ve kterých nám 
sliboval, že uvidíme a uslyšíme Boha. Viděl 
jsem různá světla a slyšel různé zvuky, 
nikde však nebyl důkaz, že by to byl 
Bůh. Protože to ale bylo nadpřirozeného 
charakteru, kdežto v kostele jsem nikdy nic 
nadpřirozeného neviděl ani nezažil 
ani nikdy neslyšel, že by Bůh 
něco nadpřirozeného dnes 
dělal, nebo se vůbec 
nějak projevoval mezi 
křesťany, tak jsem 
si myslel, že já jsem 
na správné cestě a 
křesťané jen marní čas. 

Těmto a 
b u d d h i s t i c k ý m 
meditacím jsem se 
věnoval dvanáct 
let. Asi po deseti 
letech jsem na svých 
kamarádech z meditace 
začal pozorovat negativní 
změny (sám na sobě to člověk 
tak snadno nevidí). Někteří ztratili radost a 
otevřenost, co měli dříve, jiní začali dostávat 
neopodstatněné výbuchy vzteku vůči 
svým dívkám a někteří dostali meditační 
psychózu (pobyt v psychiatrické léčebně jim 
nepomohl, jen dočasně). 

Kamarádka, kterou jsem do těchto meditací 
zatáhl, dostala také meditační psychózu, 
ale místo do psychiatrické léčebny šla do 
ekumenické biblické školy, kde jí Ježíš od 
psychózy po modlitbě (kdy na ní křesťané 
položili ruce) vysvobodil. Když jsem se 
s ní setkal, vyprávěla mi o zázračných 
uzdraveních, která tam Ježíš dělá a která na 
vlastní oči viděla. To mě okamžitě zaujalo 
a tak jsem tam s ní na jejich křesťanské 
shromáždění šel. 

Pastor tam kázal o tom, že Ježíš zemřel jak 
za naše hříchy, tak i za naše nemoci, a jestli 

nás něco bolí, tak máme jít dopředu, že se 
za nás pomodlí, aby nás Ježíš uzdravil. V té 
době jsem měl už patnáct let problém s velmi 
komplikovanou frakturou kolene, kterou 
doktoři dvě hodiny operovali, vyndali 
kousky kosti a varovali mne, že s tím už nic 
víc dělat nemohou. Protože se to zhoršovalo, 
tak jsem měl obavy, abych nebyl invalida. 
Kazatel mi položil ruce na hlavu, modlil se 
za mne v neznámém jazyku a potom jsem 
sám požádal Ježíše, aby mi koleno uzdravil. 
Cítil jsem jen slabou vibraci v celé noze, tak 
jsem si nebyl jist, jestli to je Ježíš, co mi tak 

koleno uzdravuje, nebo jestli to je jen 
nějaký druh „mravenčení“. 

Po shromáždění jsem zjistil, 
že mi Ježíš to koleno 

skutečně uzdravil. 
Začal jsem chodit 

pravidelně do této 
biblické školy, ale 
varování ředitele této 
biblické školy, že 
meditace je od ďábla, 
jsem nevěřil. Asi 
dvanáct dní po tom, co 

mi Ježíš uzdravil koleno, 
jsem se při meditaci 

dostal ven ze svého těla do 
jakéhosi světa zla a hrůzy, ze 

kterého jsem se už nemohl vrátit. 
Vzpomněl jsem si při tom na článek lékaře 
z psychiatrické léčebny v Goteborgu, který 
popisoval nejzávažnější druh meditační 
psychózy, kdy pacienti již vůbec nereagují 
na okolní svět a jen leží jak mrtví měsíc za 
měsícem a rok za rokem. Uvědomil jsem si, 
že to samé se asi stane nyní s mým tělem, 
zatímco já sám jsem v daleko hrůznějším 
místě, než je psychiatrická léčebna. Začal 
jsem volat: Ježíši, Ježíši, vem mě pryč odtud! 
Po několika vteřinách jsem měl pocit, jako 
bych byl vcucnut zpět do mého těla. Od té 
doby jsem se již meditací ani nedotknul. 
Později mi i jeden bývalý satanista potvrdil, 
že meditační techniky, co hinduisté a 
buddhisté vyučují, a otevírání „třetího oka“ 
jsou též speciality satanistů pro kontakt s 
démony. I z buddhistických knih o Tibetu 
jsem věděl, že je někdy zapotřebí deseti 
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biblické ženy
Šúnemanka - v těžké zkoušce (2. Král. 4: 18-37)

mnichů, aby udrželi jednoho mnicha, jinak 
by zlý duch, který do něho vstoupil, mohl 
pozabíjet všechny ostatní mnichy. Přitom 
ten mnich by z vlastní vůle ani mravence 
nezabil. 

Ptal jsem se lidí v biblické škole, kde ten 
pastor, co se za mne modlil (když mi Ježíš 
uzdravil koleno), získal takovou moc. 
Odpověděli mi, že to bylo, když byl pokřtěn 
Duchem svatým. Začal jsem sám chodit do 
biblické školy a kdykoliv nějaký kazatel 
řekl, že se bude modlit za ty, kdo by chtěli 
být pokřtěni Duchem svatým, jsem běžel 
dopředu, aby se za mě modlili. I když 
téměř všichni ostatní, za které se modlili, 
tento křest přijali bez problémů, u mě to 
nefungovalo. Nevím ani, kolikrát se za mne 
takto bezvýsledně modlili. Až po několika 
měsících přišla vyučovat do biblické školy 
žena, která měla dar od Boha, že viděla 
do duchovních světů. Ta když se za mne 
modlila, abych byl pokřtěn Duchem svatým, 
se nevzdala tak rychle, ale modlila se dál 
a dál. Najednou jsem cítil jakési klubko 
úzkosti, které jsem měl někde v břichu 

(ani jsem nevěděl, že tam je, dokud se to 
nepohnulo), jak se pomaloučku přesouvá 
nahoru až do krku, a potom ta žena řekla 
- „teď jsi to dostal“ a informovala mne, že 
než mohl do mne Duch Svatý vstoupit, 
tak nejprve muselo všechno to svinstvo z 
meditací, co jsem měl v sobě, ven. 

Hned druhý den Ježíš začal uzdravovat 
lidi, za které jsem se modlil. Například mi 
volal kamarád z meditací, že má těžkou kýlu 
a nemůže jít do práce, ať se za něj pomodlím, 
aby ho Ježíš uzdravil. Když mi konečně 
otevřel dveře, tak od dveří do kuchyně se 
plazil po čtyřech. Vysoukal se na židli, já na 
něj položil ruce, modlil se k Ježíšovi a on šel 
půl hodiny nato bez bolestí do práce. Ani prý 
nemusel používat opěrný pás, který dříve 
měl. Potom jsem začal chodit s kamarády 
mezi narkomany a kriminálníky, kde jsme 
viděli spousty zázraků, co tam Ježíš dělal. 
Mnohé lidi tam Ježíš uzdravil, mnohým 
dal věčný život a mnohé vysvobodil od 
závislostí. 

Miloš Popp
zdroj: www.jezis.cz

„Ale žena počala a v jistém čase, po 
obvyklé době, porodila syna, jak jí Elíša 
předpověděl“. /2.Král. 4,17 / Těmito slovy 
skončila první část příběhu o Šúnemance. 
Velké ženě. „Když dítě vyrostlo, vyšlo 
jednoho dne k otci za ženci“. /2.Král. 4,18/ 
A těmito biblickými slovy začíná naše druhá 
část příběhu. Pochované touhy se znovu 
vzkřísily a v domě Šúnemanky bylo plno 
radosti a štěstí, ale stalo se něco nečekaného. 
Chlapec vážně onemocněl. „Má hlava, ach, 
má hlava“. Takto si stěžoval otci. Ale otec 
si neví rady s nemocným dítětem. Vyzná 
se v hospodaření, ale na smrt nemocného 
chlapce pošle se sluhou k matce. Byly právě 
žně, je to velmi důležitá práce, která nesnese 
odklad a pravděpodobně nesnesla odklad 
ani v tomto příběhu, proto otec svěřil dítě 
sluhovi a sám zůstal na poli, aby plnil své 

povinnosti.
 Nechceme obviňovat, ale zdá se, že otec 

chorobu svého dítěte nebral vážně. Myslel 
si, že tím, že poslal syna se sluhou domů, 
udělal všechno, co udělat mohl. Velikost 
Šúnemanky byla mimo jiné také v tom, 
že zbavila svého muže mnoha starostí a 
povinností. Věděl, že když pošle dítě domů 
k matce, bude tam v nejlepších rukou a 
on se může věnovat svým povinnostem, 
které byly pro něho v daném okamžiku asi 
důležitější.

 A nyní se podíváme k naší Šúnemance 
domů. Žena - matka by měla vařit žencům, 
ale nevaří, má nemocného chlapce na 
kolenou. Zápasí o život svého milovaného 
dítěte. Určitě volala k Bohu, aby se nad ním 
smiloval, ale chlapec v poledne na jejích 
kolenou zemřel. Těžko si umíme představit 
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bolest, kterou tato žena prožívala. Mezi 
otcem a matkou byl veliký rozdíl. Otec 
se zbavil nemocného chlapce, aby mohl 
dál nerušeně pracovat, ale matka, která 
má doma vždy mnoho povinností, nechá 
všechno ležet a věnuje se pouze svému 
chlapci. To je typ pravé, dobré matky.

 Situace je beznadějná a zoufalá, ale máme 
před sebou opravdu velkou ženu. Když 
jí Bůh daroval syna, může ho i z mrtvých 
vzkřísit. Ale co dělat? Svého muže nemůže 
zasvětit do situace, nenašla by u něho 
pochopení. Žili spolu, ale jen jeden vedle 
druhého. Byla v této chvíli svého žalu velmi 
sama. Potřebovala by osla a pomoc jednoho 
služebníka. Proč ne muže, otce? Neměla v 
něm opravdovou duchovní podporu. Smrt 
dítěte před ním zamlčela. Bylo to správné? 
Vždyť chlapec nebyl jen jejím synem, ale i 
synem jejího muže. Byly tam mimořádné 
okolnosti a žena měla pro toto své chování 
vážné důvody. Nesporné je, že za tímto 
mlčením se skrývala krvácející rána jejich 
manželství. Pro cestu víry, po které kráčela, 
by její muž asi neměl porozumění. Pokládala 
za rozumnější zamlčet tuto bolest, protože 
s jejím oznámením by si nijak nepomohla, 
ale právě naopak by se její bolest ještě 
prohloubila. Ale jedno bylo ženě jasné, že 
Bůh koná divy pomocí svých služebníků 
a že bez Božího muže její dítě nemůže být 
vzkříšené. Byla si jistá, že jeho smrt nemůže 
být posledním Božím slovem. Proto se 
vydala za Božím mužem.

 Naše Šúnemanka pospíchá, hledá Božího 
proroka a najde ho. Elíša ji viděl zdaleka, 
hned ji poznal. Byl už starý, tak dal rozkaz 
svému služebníkovi, aby jí běžel naproti 
a dozvěděl se, zda je u nich doma všechno 
v pořádku. Géchazí, prorokův služebník, 
utíkal ochotně, ale kupodivu Šúnemanka 
ho vlastně nepřijala. Neřekla mu, o co jde. 
Nepřišla za ním, proto si ho ani nevšímá. Co 
by jí bylo platné před ním otevřít svojí ránu? 
Nechtěla jít za prostředníkem, ale za Elíšou.

 Géchazímu nechtěla nic říct, ale když 
přišla k Elíšovi, nestačila jí jen slova, ale 
chytila se jeho nohou. Neobyčejný čin! Když 
to viděl Géchazí, chtěl ji odstrčit. Vedla ho k 
tomu žárlivost, nebo pocit, že se Šúnemanka 

chová nevhodně?
 Prorok jí rozumí. „Nech ji, má hořko 

v duši“…./v.27/ Šúnemanka „vylila“ 
své srdce, ale na pravém místě. Ne před 
manželem, který by jí nerozuměl, ani před 
Géchazím, který by jí nedokázal pomoci.

 „Což jsem si syna od svého Pána vyžádala? 
Což jsem neříkala, abys mě nešálil?“ /v.28/ 
Elíša pochopil. Chlapec je mrtvý, ale 
Hospodin má moc navrátit mu život. Žena 
svým žalem povzbuzovala proroka k hlubší 
víře, aby vykonal čin víry. Elíša poslal 
s prorockou holí svého služebníka. Ale 
chlapcova matka trvala na tom, aby šel Elíša 
sám. Poslechl ji a šel. Géchazí je předešel, ale 
chlapce neprobral. Elíša vedl těžký zápas s 
mocí smrti, modlil se k Hospodinu a mohl 
říct jeho matce: „Vezmi si svého syna“. /v.36/ 
Vstoupila, padla mu k nohám a poklonila se 
až k zemi. Pak si vzala svého syna a odešla. 
/v.37/ Měla pravdu. Elíšu nemůže nahradit 
Géchazí. Vypadala jako by byla příliš 
náročná a neuměla se uskromnit, ale to byla 
zdravá víra. Ženy, matky, následujte ji.

RK - NL

www.Nedělní listy.cz  5. března 2017 4



otázky 
Otázky o Bohu 
Křesťanský půst – co o něm říká Bible?
Začíná postní období, mnoho lidí si toho 
ani nevšimne, ale je také mnoho lidí, kteří 
toto období prožívají více s Bohem a také u 
toho dodržují půst. Je to tak správné, nebo si 
řekneme, že to není nutné? Postit se křesťan 
může samozřejmě kdykoliv, ale právě 
v postním období se nám tato možnost 
nabízí skoro sama, proto právě teď je asi 
nejvhodnější zamyslet se nad tím, co o půstu 
říká Bible.

Bůh půst od křesťanů nevyžaduje, 
nenařizuje ho, ani jej na nás nijak 
nevynucuje. Zároveň ale Bible předkládá 
půst jako něco dobrého, prospěšného a 
užitečného. Kniha Skutků zaznamenává, 
jak se věřící postili před tím, než měli učinit 
nějaké důležité rozhodnutí (Skutky 13:3; 
14:23). Příliš často se stává, že při půstu se 
zaměříme pouze na to, abychom nepřijímali 
potravu. Záměrem opravdového půstu není 
však jenom omezení jídla, ale měli bychom 
se přestat dívat na věci z tohoto světa a zcela 
se zaměřit na Boha. Není nutné to nijak 
výjimečně ukazovat celému okolí, ale naši 
nejbližší by to měli vědět, aby nám nedělali 
zbytečně nějaké překážky. Půst by nám měl 
pomoct získat novou životní perspektivu, 
obnovit své spoléhání se na Boha, ale hlavně 
prohloubit svůj vztah s Kristem. Ukazujeme 
tím Bohu i sobě samým, že 
svůj vztah s Ním bereme 
vážně a chceme ho ještě 
prohloubit. Ruku v ruce 
s půstem jde i modlitba 
(Lukáš 2:37; 5:33). Půst bez 
modlitby je jak tělo bez 
hlavy.

Přestože půst v Písmu 
je spojen převážně se 
zdržováním se od pokrmů, 
jsou i jiné způsoby, jak 
se křesťan může postit. 
Za půst se dá považovat 
všechno, čeho se dočasně 

vzdáme, abychom se cele zaměřili na Boha 
(1 Korintským 7:1-5). Půst by měl být časově 
omezen, obzvláště pokud se týká jídla. 
Dlouhá období bez jídla mohou být pro tělo 
škodlivá. Půst není zamýšlen jako trest pro 
tělo, ale přesměrování pozornosti k Bohu. 
Také by se na něj nemělo nahlížet jako na 
dietní metodu. Smyslem biblického půstu 
není zhubnout, ale získat hlubší společenství 
s Bohem. Postit se může každý, ale někteří 
lidé toho nemusí být schopni, např. lidé s 
cukrovkou nebo jinak nemocní lidé. Ale 
každý z nás se může něčeho dočasně vzdát, 
aby se k Bohu přiblížil. Můžeme se postit 
například od zábavných akcí, televize, 
počítače (samozřejmě mimo pracovní 
povinnosti) a mnoha jiných světských 
záležitostí, o kterých víme, že nám zbytečně 
ubírají čas, který bychom na druhou stranu 
mohli věnovat Pánu. Tím, že sejmeme zrak z 
věcí z tohoto světa, můžeme svou pozornost 
lépe obrátit ke Kristu. 

Před tím, než se rozhodneme zahájit 
půst, bychom si měli uvědomit, že to není 
způsob, jak z Boha dostat to, co bychom 
chtěli. Půst má změnit nás, a ne Boha. A 
není to ani prostředek k tomu, abychom 
vypadali duchovnější než ostatní, máme 
ho držet v duchu pokory a s radostným 
postojem. Matouš 6:16-18 říká: „A když se 
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reportáž
Sobotní setkání žen

Sborový víkend v Malenovicích

postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; 
ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem 
ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, 
už mají svou odměnu. Když ty se postíš, 
potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, 
abys neukazoval lidem, že se postíš, ale 

svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, 
který vidí, co je skryto, ti odplatí.“

Bratři a sestry, přeji vám pokojné postní 
období, prožité v blízkosti našeho Pána.

LS - NL

Sobotní setkání žen 4.2.2017 ozdobila p. 
Daniela Sysalová - Liin - náš -  host z Frýdku- 
Místku.

Mohly jsme slyšet její vyprávění o životě 
stráveném pěstounskou péčí. Před lety 
s manželem začali chodit ke Svědkům 
Jehovovým. Po deseti letech je Pán Bůh 
odtamtud vyvedl a dostali se do sboru 
Apoštolské církve, později začali chodit do 
sboru ČCE ve Frýdku-Místku.

Vnímala, že člověk se nerodí na svět pro 
nic za nic, ale že tady má svoji cestu a své 
poslání. Rozjímala nad tím a byl jí blízký 
verš „Pravá zbožnost před Bohem znamená 
pamatovat na vdovy a sirotky v jejich 
soužení“. V dětství vyrůstala v blízkosti 
dětského domova, s dětmi z domova chodila 
společně do školy a vždy si přála dítě z 
dětského domova adoptovat. Jednou se 
svěřila manželovi, že by si ráda vzala dítě do 
adopce, ale myslí si, že on asi ne. Manžel se jí 
svěřil, že si to taky přeje, ale že si taky myslí, 
že ona by asi nechtěla. Následovalo chvílemi 
dojemné, chvílemi úsměvné vyprávění, jak 
postupně do jejich rodiny našlo cestu osm 

dětí. Líčila realisticky chvíle radostné i těžké, 
kdy si například v péči o postiženého syna 
s poruchami chování sáhla na psychické i 
fyzické dno.

V současné době zůstaly doma dvě děti, 
další se již odstěhovaly,  založily rodiny 
nebo žijí samostatně nebo v Domě napůl 
cesty. Paní Sysalová s manželem se nyní 
zapojují do nově vznikajícího projektu 
podpůrné péče pro nezletilé matky, které 
otěhotní, chtějí si dítě nechat, ale nemůžou 
s ním zůstat v dětském domově a zároveň 
do projektu podpůrné péče pro matky - 
abstinující narkomanky. 

Posloucháte rády zajímavá životní 
svědectví? Těší Vás společné sdílení? Pak 
vyřizuji pozvání na další setkávání  žen, 
konaná během školního roku zpravidla 
první sobotu v měsíci v 16 hodin. V březnu 
výjimečně nebude, protože se bude konat 
konference Od dívky po babičku. V dubnu 
se ale organizátorky opět těší na viděnou.   

Jiřka Černá

Před čtrnácti dny jsme měli s manželem 
možnost zúčastnit se prvního sborového 
víkendu, který se konal v Malenovicích, a to 
od pátku do neděle. 

Program začínal společnou večeří a poté 
jsme přijali duchovní pokrm na téma:  Jaká 
je naše hodnota v Kristu. Přednášejícími byli 
manželé Vopálečtí  a farář br. Roman Mazur. 
Musím říci, že téma bylo velmi zajímavé a 
všechny velmi zaujalo. V sobotu dopoledne 
jsme v daném tématu pokračovali a 

poté byly semináře dle volného výběru. 
Odpolední program byl individuální, podle 
toho, jak ho kdo chtěl využít… procházky, 
hry, rozhovory, odpočinek atd.  

V neděli nám bohoslužbou posloužil br. 
Otmar Humplík. Poté následoval oběd, 
balení a cesta domů. Kdybych měla tento 
víkend zhodnotit, tak byl velice vydařený. 
Byla to také možnost bližšího seznámení 
se s lidmi, se kterými se v kostele pouze 
pozdravíme. Jsem velice vděčna všem, 
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kteří se jakkoliv zapojili  (zejména 
Otmarovi) za to, že tento pobyt 
zorganizovali. Už teď se těším na 
další. Takže za mě palec nahoru! 

Vanda Iwaszková

V měsíci únoru jsme mohli strávit 
víkend v Malenovicích na hotelu 
KAM a já za sebe teda můžu říct, 
že to bylo nad moje očekávání! 
Víte, jak to chodí, někam se zkusíte 
zaregistrovat a pak čekáte, co z 
toho vlastně vyleze. No a teda 
musím říct, že bych byla nadšená, 
kdyby se taková akce konala vícekrát, třeba 
i na stejném místě. Pompézní jídlo, skvělí 
řečníci, uvolněná atmosféra, že když jste se 
nadechli, cítili jste ve vzduchu plno pohody. 
Díky všem zúčastněným i organizátorům za 
velkolepý víkend. 

Kateřina Iwaszková

Anketa
Máme za sebou sborový víkend v hotelu 
KAM v Malenovicích, který se uskutečnil 
ve dnech 17. - 19.2. 2017. Požádali jsme 
o zpětnou vazbu 92 účastníků pobytu, 
aby anonymně odpověděli na pár otázek. 
Miminka a děti jsme od tohoto úkolu 
osvobodili :-).

1. Co se účastníkům pobytu nejvíce líbilo?
- místo konání (prostředí, pokoje)
- program (téma, semináře)
- řečníci
- společenství
- atmosféra
- jídlo
- zastoupení různých generací
- bohoslužby
- téma
- hlídání dětí
- prostor pro deskové hry

2. Co by se mohlo příště zlepšit?
- nic (nejčastější odpověď)
- opakovat semináře, aby člověk 
mohl jít na dva
- více chval

-  počasí  
- alternativní program pro volné sobotní 
odpoledne
- modlitební chvilky po malých skupinkách 
třeba na konci seminářů
- místo chipsů a sladkostí ovoce a zelenina    
- mohl by být společný výlet, procházka
- delší pobyt
- bližší a cenově dostupnější místo konání 
(pozn. za tipy na taková pobytová zařízení, 
která by svým vybavením, kapacitou míst a 
prostory vyhovovala našim požadavkům, 
budeme vděčni)

3. Na otázku pobytového střediska valná 
většina účastníků odpověděla, že je to 
skvělé místo a nebyla by proti opakování 
pobytu tamtéž.
Stejnoměrně byly rozděleny připomínky 
ohledně termínu: některým vyhovoval 
tento, některým by vyhovoval jakýkoliv 
termín, někteří by preferovali jaro-podzim a 
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Jako když někoho utěšuje matka, tak vás 
budu těšit – tato slova z proroka Izajáše 
66:13 nás doprovázela rokem 2016.  Po roce 
2015, v jehož závěru se objevily statisíce lidí 
přicházející do Evropy, mnoho z nás hledělo 
do nového roku s jistými obavami, nevěděli 
jsme, co přinese, co můžeme čekat.  

Celý rok 2016 byl potvrzením toho, jak 
rychle se náš svět mění a přináší více a více 
důvodů, proč bychom se měli cítit ohroženi 
(ať už jde o zhoršující se životní prostředí, 
chlad, který proniká do mezilidských 
vztahů, nárůst lhostejnosti člověka vůči 
člověku, přibývá nových chorob, neštěstí, 
přírodních katastrof i mezilidských 
konfliktů). Potřebovali jsme vzpruhu, 
povzbuzení, útěchu, protože byly chvíle, 
kdy jsme se cítili jako bezbranné děti, které 
ztratily cestu: někdy jsou to komplikované 
okolnosti našeho života, jejichž smysl 
nechápeme, nebo váha problémů, které na 
nás doléhají, míra utrpení, kterým musíme 
procházet, i náročnost požadavků na nás 
kladených. 

Do nového roku jsme vstoupili nejen s 
touhami, určitými nadějemi, ale i s vážnými 
obavami, které odhalují naši bezmocnost. 
Navzdory našemu věku a životním 
zkušenostem se občas cítíme jako ty děti. 
Malé dítě, které se cítí ohroženo, utíká 
ke svým rodičům a volá o pomoc. Není 
důležité, zda předtím neuposlechlo mámu 
či tátu, anebo zda se do té problematické 
situace dostalo z jiného důvodu, jeho matka 
nebo otec je vezmou do náruče a „utěší”.  
Když je třeba, napomenou je, ale hlavně je 
ujistí, že se už nemusí bát.  

Možná, že někteří z nás prožili chvíle, kdy 
nechápali to, co se děje.  Ale těžké zážitky 

nám mají připomínat, že se nikdy nemáme 
pokoušet z Boží ruky vytrhnout, protože 
podporu Pána Boha, Jeho útěchu, moc, 
moudrost a lásku potřebujeme v každé 
chvíli. On je naším Otcem, který nás chce 
utěšovat, s láskou pozvedat a povzbuzovat, 
jako matka.  

V minulém roce se v našem sboru nekonaly 
žádné důležité a personální změny. Info 
o Otmaru Humplíkovi – který v roce 2016 
ukončil přípravu výpomocného kazatele 
- úspěšně složil patřičné zkoušky a jeho 
ordinace na výpomocného kazatele se bude 
konat v Olomouci 26.03.2017 v 14.30 hodin.  

1. K pravidelným sborovým setkáním 
patří bohoslužby české i polské + 
mimořádné (alianční s br. Pokorným, 
výročí gymnázia s br. Kaletou, založení 
chrámu s br. Ženatým). Na bohoslužbách 
sloužili pravidelně: br.farář Mojmír Blažek a 
br.farář Marcin Pilch, v případě potřeby br. 
Kaczmarczyk, Marosz a M. Pietak. 

Setkání v přístavbě u kávy a čaje po 
bohoslužbách nám má pomoci v posilňování 
našich vzájemných vztahů. Snažili jsme 
se, aby probíhalo 2., 3. a 4. neděli v měsíci, 
ale zvláště v 2. polovině roku se dalo těžko 
mluvit o pravidelnosti. 

2.  Sborové modlitební chvíle se konaly 
každou první neděli v měsíci v rámci služeb 
Božích jako jejich důležitá součást.  Ne vždy 
tradičně na závěr bohoslužeb, ale po kázání, 
občas i v jiné neděle, v reakci na konkrétní 
situace či prosby od Vás, sborovníků. 

3. Mezi-sborová evangelizační, 
bohoslužebná a modlitební spolupráce

Na počátku roku jsme se zúčastnili 
aliančního modlitebního týdne. Mnoho 

někteří léto.

Vážení a milí účastníci pobytu, vaše 
postřehy jsou pro nás organizátory velice 
důležité a budeme z nich vycházet při 
plánování možného dalšího. Tímto vám 

chceme poděkovat za účast, vytvoření 
skvělého společenství, příjemné atmosféry a 
vstřícnost při vyplnění dotazníku.

            Otmar Humplík a Zbyšek Motyka,                                                                                                                         
zpracovala Jana Humplíková

ze sborového shromáždění
Zpráva o duchovním životě sboru v roce 2016
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z nás je také zapojeno do Modliteb 24/7. 
V červnu jsme se tentokrát nesetkali se 
všemi sbory na společných bohoslužbách 
v rámci oslav místního Svátku Tří bratří. V 
minulém roce vedení města Č.Těšín pozvalo 
všechny sbory k rozhovorům na téma nové 
křesťanské akce, která by za podpory města 
mohla probíhat na svátek Cyrila a Metoděje.  

4.  Biblické hodiny se konaly pravidelně 
na 8 místech.  Měly studijní zaměření a 
pomáhaly účastníkům pronikat hlouběji do 
tajemství Božího slova.  

5.  V minulém roce se nekonaly tradiční 
sborové dny.

6. Práce s dětmi (vyučování): V roce 
2016 navštěvovalo nedělní besídku pro 
předškoláky kolem 20 dětí, kterou vyučuje 
celkem 4-5 pracovníků s dětmi, a pro 
školáky kolem 50 dětí ve třech skupinách, 
kterou vyučuje celkem 13 pracovníků s 
dětmi. Hledáme nové obětavé pracovníky 
na besídku. 

Uskutečnily se 3 tábory (Tyra, Lípa, 
příměstský). Prosíme o modlitby za naše 
děti, také za pracovníky s dětmi a za nové 
pracovníky. 

Vyučování náboženství na školách – ve 
školním roce 2016-2017 probíhá výuka na 4 
základních těšínských školách.   Náboženství 
vedou br. Blažek a br. Kantor.

Za konfirmační výuku byl v minulém 
školním roce zodpovědný br.f. Mojmír 
Blažek.  Nyní se konfirmačního vyučování 
zúčastňuje 10 mladých lidi.  

7.  Setkání dorostu a mládeže
Dorost a mládež se schází pravidelně 

každý pátek.  Setkává se přibližně 20 až 25 
mladých lidí. Témata dorostů jsou různá a 
snažíme se je vybírat tak, aby byla pestrá a 
zajímavá pro současnou mladou generaci.  
Zhruba jednou za dva měsíce navštěvujeme 
uživatele střediska Slezské Diakonie Eben-
Ezer v Horním Žukově.  Zhruba jednou za 2 
měsíce pořádají manželé Stařiční výšlapy na 
hory, pořádají se také desková odpoledne, 
zahradní párty, filmové večery. 

Do služby dorostu byli zapojeni manželé 
Chroboczkovi, Stařiční, Kaczmarczykovi, 
Ilona Machandrová, Marián Potoček, 
Jonatan Blažek, Dominika Trzaskaliková a 

faráři.  V tom roce chceme rozdělit skupiny 
dorostu a mládeže a v souvislosti s tím také 
omladit tým vedoucích obou skupin, a dát 
tak příležitost nové generaci. 

8.  Sborové setkání žen & kurz BEE
Už pátým rokem probíhá jednou měsíčně 

(každou první sobotu v měsíci) setkání žen z 
našeho sboru, které je určeno všem věkovým 
kategoriím a má charakter skupiny, která 
se chce společně vzdělávat, sdílet své 
problémy, podporovat a vzájemně se za 
sebe modlit.  Mezi velmi úspěšné aktivity, 
zahájené v září 2014, můžeme zařadit také 
kurz Biblického studia pro ženy, zaměřený 
na službu ženám v církvi. 

9.  Setkání střední generace
Skupinu střední generace tvoří zejména 

manželské páry ve věku 30 - 50 let. Jádrem 
je výklad a přemýšlení o biblickém textu. 
Občas pořádáme i mimořádná setkání: 
vaječiny, drakiády nebo velmi oblíbené 
párty. 

10.  Středeční studium Bible – v 
minulém roce byla studována biblická 
zvěst z knih: Listy Jana, Judy a proroctví 
Danielovo. Setkávání začíná půlhodinovým 
společným zpěvem, následuje modlitební 
chvilka, spojená se svědectvími a dalšími 
aktualitami, poté následuje čtení Božího 
slova a jeho výklad. Výklad je spojený s 
diskuzí. Setkávání je zakončeno společnou 
písničkou a modlitbou. SSB spolu s pěv. 
sborem v minulém roce už tradičně 
uspořádali Vánoční večernici.  

11.  Služba pěveckého sboru a hudebních 
skupin.  

Smíšený pěvecký sbor v roce 2016 sloužil 
na bohoslužbách dle programu služeb.  
Mimo program vystupoval na modlitebním 
týdnu, ve sboru v Karviné, v Koňakově, při 
odpoledním shromáždění u příležitosti 90. 
výročí založení chrámu,  při vystoupení pod 
stany, pak v rámci hudební dekády v kostele 
na Vyšní Bráně a pak na festivalu písní Na 
Nivách. Pěvecký sbor stále hledá nové členy. 

12.  Křesťanská služba – s. H.Cieslarová, 
br. M.Kantor a další během roku zajišťují 
v rámci sboru službu tisk a doručování 
narozeninových přání s občasnými 
návštěvami jubilantů. Dále se služba stará o 
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vánoční a velikonoční přání, starší členové 
sboru jsou s ohledem na jejich možnosti 
navštěvováni.  Během každého roku 
proběhnou pro starší generaci dvě setkání 
spojená s Večeří Páně s občerstvením v 
sále. Duchovní péči o nemocné v místní 
nemocnici v Českém Těšíně stále vykonává 
sestra, která má k této službě pověření od 
místní evangelikální aliance.  K oběma 
těmto službám se zapojovali i pastoři sboru.  

13. Misijní služba -  Obzvláště 
podporujeme Dětskou misii, Wycliffovu 
misii, misii na Ukrajině manželů Nogových 
a misii mezi cizinci  (v současné době 
převážně mezi lidmi na útěku), a to nově 
v rámci působení Fondu Naděje Pro 
Národy.  Misijní službou má být především 
svědectví osobního života každého z nás. 
V takové formě misie pokračovala naše 
mládež a účastníci biblických hodin „nejen 
pro mladé“ skrze roznášení velikonočních 
přáníček občanům Na Rozvoji. 

K misijnímu působení jednotlivců, 
skupin i celého sboru nás vybízí Misijní 
skupina, která funguje při staršovstvu 
našeho sboru.  Misijní skupinu tvoří 
pastoři sboru, zástupce staršovstva a 
několik laiků.  Skupina se snaží promýšlet 
a koordinovat různé misijní aktivity. V 
loňském roce to byly zejména tyto: misijní 
výpomoc evangelickému sboru v Ústí nad 
Labem, organizace cestovatelských večerů 
ve spolupráci s Kulturním střediskem, 
pořádání podzimního běhu kurzu Alfa, Noc 
kostelů, vánoční večer koled a další setkání 
a koncerty.

V uplynulém roce jsme dále rozvíjeli 
službu mezi lidmi na útěku. Tato misijní 
činnost se úspěšně rozvíjí, a četnost výjezdů 
každým rokem stoupá. Díky nově získaným 
zkušenostem a kontaktům, a hlavně díky 
podpoře našeho Pána, efektivita výjezdů 
roste. Během minulého roku proběhlo 
několik cest jak přímo na hranice států, 
kterými probíhá Balkánská stezka, tak 
hlavně v posledních měsících do srbského 
hlavního města Bělehradu. Těchto misijně 
a humanitárně zaměřených cest se účastnili 
také pastoři a někteří členové našeho sboru. 
K podpoře se připojily také sbory z Polska, 

které jsme s prezentací této služby navštívili. 
Další misijní aktivitou, která vznikla v 

roce 2015, je podporování a povzbuzování 
malého Evangelického sboru ČCE v Ústí 
nad Labem. Chceme jim pomoct dostat se 
do stavu, kdy tam bude misijní pracovník 
anebo pastor. Opět jsme během léta strávili 
týden v tomto městě, a pokračovali jsme 
v tom, co už se nám podařilo před rokem:  
navázat dobré vztahy s několika sborovníky 
a jejích nevěřícími příbuznými, navázat 
dobrý vztah s vedením husitského sboru, 
který je spolumajitelem kostela, pozvat 
členy sboru, sympatizanty a veřejnost 
na film, prezentace, cestovatelský večer 
a setkání u kávy a čaje, spolupracovat s 
finským misionářem – který nám obětavě 
pomáhal. Zorganizovali jsme také vánoční 
bohoslužby. 

V návaznosti na léto jsme pak pokračovali  
ve víkendových návštěvách sboru v Ústí 
jednou za měsíc (pokračujeme i v roce 2017). 

Jiná aktivita, kterou můžeme zařadit do 
misijní služby našeho sboru, je projekt 
potravinové banky, který se nám v r. 2014 
podařilo úspěšně rozjet.  Každou neděli, a 
také během týdne, mohou ochotní přinést do 
kostela nebo kanceláře trvanlivé potraviny.  
Výdej probíhá v 1. úterý v měsíci (13-15h) 
nebo dle potřeby.  

Mezi misijně zaměřenou akci můžeme 
určitě zařadit také vánoční setkání pro 
děti ze sociálně slabých rodin, spojenou s 
předáváním dárečků, potravinových tašek 
a hlavně s předáním skutečného vánočního 
poselství o narození našeho Spasitele. Tato 
akce je každoročně pořádána ve spolupráci s 
místní katolickou a starokatolickou církví. S 
radostí pozorujeme, jak s každou akcí roste 
spokojenost a důvěra jak jednotlivých rodin, 
tak odboru sociálně-právní ochrany dětí 
města Český Těšín.

14.  Nedělní listy a nahrávky bohoslužeb
Už dvanáctým rokem vycházejí Nedělní 

listy.  Videozáznamy z bohoslužeb pořizuje 
br. Kantor. Lze je najít na webu narozvoji.cz. 

15. Z činnosti pastoračního pracovníka 
– Vedení náboženství, chod kanceláře, 
kontrola e-mailu, aktualizace webu, 
seznamy jubilantů, výuka hry na hudební 
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nástroje, biblické hodiny a další.
16. Partnerství se Skotskem – Br. Pilch 

nedávno potkal svého přítele, skotského 
faráře Nelu Balaje, který vede sbory st. 
Vigeans a Knox evangelické reformované 
církve “Church of Scotland”. V srpnu 
loňského roku nás br. Nelu se svou ženou 
navštívili. Zjistili jsme, že naše sbory jsou 
velmi podobné a že by byla možnost 
vytvořit partnerství a navzájem se 
duchovně povzbuzovat. A tak podnikli 4 
lidé (s. Žwaková, br. f. Pilch, br. Kuboň a 
br. Harok) výjezd do sboru do Skotska do 
města Arbroath. Náš výjezd měl jediný cíl, 
blíže se seznámit s pastorem sboru, se členy 
staršovstva a s aktivitami, které sbor pro 
místní křesťany a obyvatele města podniká. 
V roce 2017 máme v plánu pozvat skupinu 
asi 4 Skotů sem do České republiky, aby 
i oni mohli blíže poznat náš sbor, jeho 
členy a aktivity, kterým se zde věnujeme. 
Na základě těchto návštěv bychom měli 
stanovit cíle naší budoucí spolupráce, v 
čem se můžeme navzájem podporovat a 
posunout dál. Touto cestou chceme přizvat 
lidi, kteří by měli zájem se aktivně účastnit 
přípravy programu a setkání se Skoty, aby 
se ohlásili u bratrů farářů nebo br. Davida 
Haroka. 

Závěr
Na závěr děkuji všem, kteří se angažovali 

ve výše zmíněných službách a misijních 
aktivitách, jakož i těm, kteří rozjížděli 
nové projekty.  Děkuji také těm, kteří byli 
zapojeni do takových služeb ve sboru i 
mimo něj, o kterých jsem tady nemluvil - 
hudebníci, kostelník, sestry, které uklízí, 
zvukař, technici, prodejci literatury, sestry 
v kuchyni a další. Děkujeme Pánu Bohu 
za každého člena sboru, za rodinu, byť 
nedokonalou, kterou tvoříme, za veškeré 
možnosti čerpání duchovních sil pro sebe, 
ale i konání služby pro druhé.  Kéž se každý 
z nás den za dnem ujišťuje v tom, že všechno 
musí být v rukou našeho Pána, že ve všem 
musíme na Něho spoléhat, a také odhaluje, 
že to co nás naplňuje štěstím, nejsou jen 
životní okolnosti, ale přítomnost Pána Ježíše 
v našem životě.  Kéž bychom tímto postojem 
vysílali k nejbližšímu světu kolem nás a také 

k lidem v dalekých krajích, že opravdové 
štěstí existuje a je dosažitelné pro každého 
člověka.  A v návaznosti na biblický verš, 
který nás doprovázel v minulém roce přeji 
Vám i sobě, abychom každý den roku 
2017 prožili v blízkosti našeho Pána a aby 
každá naše myšlenka, každé naše slovo, 
rozhodnutí i konání, vše, co prožíváme, 
pramenilo z lásky k našemu nebeskému 
Otci, z pocitu bezpečí, pokoje a radosti, 
kterými nás naplňuje, bez ohledu na to, zda 
je den slunečný či pochmurný.  

Kéž vás všechny Pán bohatě žehná, obdaří 
zdravím a radostí, pokojem a novou sílou i 
novým nadšením pro Království Boží.                     

Marcin Pilch

Diskuse v rámci sborového shromáždění
s. Smyčková: Dotaz na topení v kostele - 

proč je v lavicích zima i přesto, že máme 
nové topení.

odpověď br. Labaj: Letos byla extrémní 
zima, v minulých letech taková zima 
nebyla, navíc topení není umístěno úplně v 
celém kostele, část je pod nohama, část jsou 
zářiče ze stropu. Před 14 dny jsme přizvali 
zástupce fa SEFEN, která topení realizovala 
a který topení seřídil. Při montáži došlo ke 
špatnému nastavení termostatů. Teď by 
mělo být již vše v pořádku. Další cesty, jak 
zlepšit topení: 400W zářiče, které jsou teď 
pod lavicemi, se přemístí do části ohřívané 
topnými panely a koupí se silnější topidla 
600W, ty se umístí pod lavice, kde nezasahují 
topné panely ze stropu. Bývalé staré topení 
nebylo možné již dále používat, z důvodu 
revize ho bylo třeba úplně odstranit nebo 
vypnout z provozu.

s. Suchánková: Prosba, aby ve vedení 
mládeže a dorostu zůstali ti, kteří se 
osvědčili.

odpověď br. f. Pilch: Věkově jsou 
vedoucí již 2. generací oproti dětem, kteří 
jsou v mládeži nebo dorostu, takže úmysl 
byl omladit vedení, např. na třicátníky. 
Samozřejmě faráři i nadále zůstávají aktivní 
a budou občasně s tématy vypomáhat, 
zároveň budou zázemí pro vedoucí. Dále 
je zapotřebí trochu zapojit mladé a přenést 
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Zpráva o církevní MŠ Loďka (2016)
1. Kapacita školky je naplněná, dochází 20 
dětí, z toho jsou 4 předškoláci.
2. Dne 31. března 2016 se konal zápis do 
školního roku 2016/2017. Bylo odevzdáno 12 
přihlášek, 4 děti byly přijaty.
3. Zápis do nového školního roku 
je naplánován na 4. května 2017, 
pravděpodobně budou volná 4 místa.
4. Personální změny: do dubna 2016 
pracovaly jako učitelky Alžběta Brzezinová 
(od srpna 2016 na mateřské) a Jana 
Humplíková, v dubnu - změna: místo Jany 
Humplíkové nastoupila na místo učitelky 
Eliška Czyloková. Od září 2016: učitelky 
Eliška Czyloková a Lenka Hracká (členka 
sboru SCEAV Nebory, ukončeno studium 
předškolní pedagogiky na OU červen 2016), 
jako školnice pracuje Věra Heliošová (SCEAV 
Smilovice). Další změny od listopadu 2016 - 
delší nemocenská Eliška, zástup paní Petra 
Ondrová, od prosince Zuzana Szturcová - 
dosud, dělí se o úvazek s Eliškou.
5. Ve dnech 6.-8. června 2016 byla ve školce 
provedena kontrola Českou školní inspekcí. 
Měli jsme připravit 52 dokumentů ke 

kontrole - školní matrika, směrnice a řády, 
účetnictví, BOZP a PO, lékárničky. Během 
kontroly jsme mohli některé věci doplnit 
nebo upravit tak, aby byly dokumenty v 
pořádku. Paní inspektorky byly také na 
hospitaci (tj. inspektorka kontrolovala a 
hodnotila učitelky a jejich práci s dětmi 
při svačině, vzdělávání, ...). Při rozboru 
hospitace byly obě učitelky pochváleny, 
dostaly však také několik rad a doporučení, 
co zlepšit při práci s dětmi. 
6. Dne 16.5. se konalo slavnostní ukončení 
školního roku a rozloučení s našimi 4 
předškoláky. Pro děti i rodiče byl připraven 
program na sborové zahradě.
7. Školka byla v provozu i  6 dnů o 
prázdninách, rodičům byl opět nabídnut 
příměstský tábor a této možnosti někteří 
využili.
8. V neděli 21. února 2016 vystoupily děti 
ze školky na bohoslužbách s písněmi a 
básničkami. Na toto vystoupení jsme pozvali 
i příbuzné dětí.
9. Stejně jako předloni se školka zapojuje do 
různých aktivit  - např. Král pohádek, sběr 

na ně i odpovědnost, aby mohli v budoucnu 
samostatně fungovat ve sborovém životě.

br. Klapsia: Během roku bývají církevní 
svátky, dotaz zda by se mohly udělat 
v tyto svátky společné jedny česko-
polské bohoslužby (důvodem jsou dvojí 
vystupování pěveckého sboru atd.). Dále 
na sbor nedává dobré světlo, když v době 
úředních hodin nikdo nezvedá telefon. 
Vypadá to, že zde nikdo není.

odpověď br. Pilch: Problém je, že na polské 
bohoslužby chodí i lidé z Polska a pokud by 
byly společné česko-polské bohoslužby, ti 
by nerozuměli.

Co se týká úředních hodin, měl by zde 
vždy někdo být, pokud jsou faráři mimo, na 
návštěvách u seniorů nebo jubilantů, je zde 
br. Milan Kantor, který telefon vyřídí. Navíc 
v programu bohoslužeb jsou zveřejněny 
i mobilní čísla na faráře, které je možné v 
případě potřeby použít.

s. Sojková: Topení ze stropu dolů je 
neefektivní. 

odpověď br. Chroboček: Běžné topení 
funguje tak, že radiátor ohřívá vzduch, 
který stoupá nahoru. Toto naše  topení sálá 
a ohřívá předměty a lidi, nikoliv vzduch, 
je to jako teplo ze slunce. Dále doplňuje s. 
Smyčková, že nevýhodou je, že přímo pod 
sálavými panely je moc teplo a mimo nebo 
při vypnutí je ihned zima. Br. Chroboček 
dodává, že i to byl důvod mít pod lavicemi 
topné tělesa a kombinovat tyto dvě 
technologie vytápění.

br. Stařičný: Pro lidi sedící vzadu není 
vidět na projekci písní nebo čtení z Bible, 
uvažuje se o zakoupení nového projektoru 
nebo televize, který by se umístil na 
protilehlou stranu oltáře?

odpověď br. Labaj: Uvažovalo se o tom na 
staršovstvu, ale jsou jiné palčivější investice, 
takže zakoupení projektoru je momentálně 
odsunuto s ohledem na nedostatek financí.
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ze života sboru
Křty, pohřby, jubilanti
Lednové pohřby
Věra Pustowková

Únorové pohřby
Helena Palová
Henryk Wantulok
Jindřich Sdenürch 
Jan Wachtarczyk
František Sádecký
Emilie Šimandlová

Únorové svatby
Václav Hummel a Alejandra Danitza Rua 
Apaza

Březnoví jubilanti
Jan Mitura

Jan Till
Oldřich Cieslar
Irena Foberová
Ota Matula
Emilie Oszeldová
Ľudmila Smyčková
Helena Szczurková
Anna Walachová
Rudolf Chlebus
Anna Kantorová
Adolf Kisza
Petr Baron
Bedřiška Kasperová
Lenka Bystroňová
Vanda Kelecsenyová
Josef Ryška
Vanda Konderlová

pro chytré hlavy
Napříč Biblí
1. Původní Abrahamovo jméno.
2. Název místa, na kterém v Aténách kázal 
Pavel.
3. Jak nazval Jan Křtitel Ježíše, když se s ním 
setkal u Jordánu?
4. Místo, na které se vydali mudrci po 
setkání s Herodem.
5. Jak Ježíš nazývá v podobenství o 
marnotratném synu otce?
6. Původní zaměstnání apoštola Matouše.
7. Co měl velekněz při službě ve stánku na 

své hlavě?
8. Příjmení apoštola Tomáše.
9. Zlatník, který v Efezu vyráběl 
napodobeniny Artemidina chrámu.
10. Adresát třetího Janova listu.

Řešení:
1. Abram, 2. Areopag, 3. Beránek Boží, 
4. Betlém, 5. Člověk jeden, 6. Celník, 7. 
Čelenku, 8. Didymos (Dvojče), 9. Demetrios, 
10. Gáius

kaštanů a žaludů, navštěvujeme divadlo, 
Loďka se také zapojila do soutěže s panem 
Popelou (organizuje FCC Environment - 
bývalá .A.S.A.), na podzim děti chodily 
do DDM na keramiku, před Vánocemi na 
plavecký kurz, v prosinci nás navštívila paní 
Petrášova ze Speciálního pedagogického 
centra v Karviné, aby orientačně zjistila, 
jakou mají děti výslovnost a dala rodičům 
doporučení, na počátku února 2017 se 5 dětí 
účastnilo také lyžařského kurzu v Bukovci. 
Loďka se také zúčastnila soutěže Život 

kolem vod a Den stromů, v obou soutěžích 
3. místo, celkem finanční odměna 1.800 Kč 
na pomůcky do školky.
Děti každý den slyší o Pánu Ježíši, učí se lásce 
k bližním, vděčnosti, odpuštění. Děkují v 
modlitbě za jídlo i za své rodiče, kamarády, 
poslouchají biblické příběhy, učí se k sobě 
navzájem chovat ohleduplně. Děkuji paním 
učitelkám, že jsou pro děti  příkladem. 

Lenka Chrobočková
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co nás čeká
Od 3. března začínají pravidelné postní 

pátky. Začátek v 17 hodin ve sborovém sále.
 
Milí mládežníci, už je to tady! Bylo spuštěno 

přihlašování na tradiční jarní akci Kudy 
Komenský nechodil, která se tentokrát 

uskuteční 10. - 12. března v Odrách. Akce 
nese téma Smíření, čekají na vás biblické 
programy, sportování a výlety. Cena od 
170 Kč. Přihlášky posílejte do 6. března, více 
informací na sborovém webu a na mailu 
moravskoslezska-mladez@evangnet.cz. 

Co můžeme udělat pro svět kolem nás? I k 
takovému zamyšlení vede postní období, 
tedy čas před Velikonocemi, který letos 
začíná 1. března. Českobratrská církev 
evangelická nabízí lidem hned několik 
netradičních možností, jak tuto dobu strávit, 
a to Postní kalendář nebo akci Autopůst.
Postní kalendář přináší na každý den jeden 
nápad na vyzkoušení něčeho nového, co 
prospěje člověku samotnému i jeho okolí. 
Někoho osloví jen některé náměty, jiný 
může jednotlivé body sbírat podobně jako 
třeba kešky nebo bobříky. Tuto „hru“ lze 
hrát sám se sebou, zapojit do ní rodinu nebo 
přátele.
Kalendář například nabízí náměty, jak si 
spočítat vlastní ekologickou stopu, jak se 
vyhnout nebezpečné chemii při úklidu, jak 
zodpovědně vybírat mobilní telefon nebo 
k čemu je dobrá občanská angažovanost. 
Neděle jsou vždy věnovány krátkému 
biblickému zamyšlení.
Druhou akcí je Autopůst – výzva strávit 
postní období (nebo alespoň jeho poslední 
týden) bez auta. Tato akce se v České 
republice koná pravidelně od roku 2011 a 
účastní se jí několik stovek lidí. Inspirací se 
stala podobná akce v Rakousku a Německu. 
Zamysleme se nad tím, zda používáme auto 
opravdu jen v případě, kdy je to nezbytné.
Obě aktivity jsou impulsem k hlubší úvaze 
nad naším přístupem k životnímu prostředí. 
V Bibli je v příběhu stvoření světa člověk 
pověřen správcovstvím Země, a měli 
bychom se k ní proto chovat zodpovědně. 
Ideálním cílem je, aby akce měla přesah i do 
pozdější doby a lidé si vyzkoušené možnosti 
trvale zachovali.
Akce připravil poradní odbor pro otázky 

životního prostředí Českobratrské církve 
evangelické ve spolupráci s Českou 
křesťanskou environmentální sítí.
Více informací na https://www.e-cirkev.cz/
clanek/6098-Namety-pro-postni-obdobi/
index.htm nebo na facebooku ČCE. 

Poděkování za adventní sbírku
Dne 14.2.proběhla schůzka výboru Pomoci 
Těšínského Slezska s vyhodnocením 
adventní sbírky pro sirotky a seniory na 
Zakarpatské Ukrajině. Sbírky se účastnilo 15 
sborů na Těšínsku, 4 školy, Slezská diakonie 
a Třinecká charita. Bylo připraveno 1000 
dárkových balíčků, 680 pro děti a 320 pro 
seniory a chudé rodiny. Spolupracující 
organizace v místě určení jsou Evangelská 
církev v Rodnikove Huti a její nový sbor 
v horské dědině Kosinské Poljaně, dále 
Sociální odbor Rachovského a Svaljavského 
kraje,od nichž přišlo vřelé poděkování. 
Finanční dary činily 252 tisíc Kč. Každý 
potravinový balíček měl váhu asi 8 kg.Vše 
bylo odvezeno 4.1., takže obdarovaní měli 
milé Vánoce, které se tam slaví na den 
Zjevení Páně. Srdečné díky a Boží požehnání 
všem Vám,kteří jste pomohli přinést radost 
lidem,jejichž život je naplněn většinou 
starostí a smutkem. 
Zvláštní poděkování patří našim dětem 
z nedělní školy,které se sbírky účastní už 
pravidelně a rozhodly se šetřit na dárky po 
celý rok, k čemuž se můžeme přidat i my. 
Děkujeme Vám, milé děti!  Za PTS Helena 
Cieslarová 

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! 

Od 21. do 26. se bude v Ostravě konat 
Templfest, festival židovsko - křesťanské 
kultury a dialogu. Z programu: Odhalení 
pamětní desky připomínající hlavní 
synagogu, autorské čtení Karola Sidona, 
talkshow Tomáše Novotného a jeho hostů, 
modlitby za Svatou zemi, koncerty. Více 
informací na http://templfest.webnode.cz/.

31.2. a 1.4. se bude konat konference 
Křesťan za katedrou s mottem „vzdělávat 
je víc než dobýt Tróju“. Hlavními řečníky 
jsou Stanislav Pietak a Bobby Jackson. 
Z programu: přednášky, workshopy, 
svědectví, diskuse, sdílení, svědectví, 
chvály. Program probíhá v pátek od 18 

hodin a v sobotu od 8.30 ve sborovém centru 
Hutník v Třinci. Další informace a přihlášky 
najdete na kzk.sceav.cz.

V sobotu 1.4. se od 9 hodin bude na 
Karmelu ve Smilovicích konat Poslední 
kapka, setkání lidí existujících na okraji 
společnosti, příbuzných a přátel závislých 
osob, ohrožených rizikovým jednáním. Z 
programu: odborná přednáška, tematické 
zamyšlení, svědectví, evangelizační slovo, 
doprovodný program, pohoštění a oběd. 
Více informací na tel. 608 613 411 nebo na 
www.sceav.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.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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