
Slovo editora
Milí čtenáři, 
máme tu podzim a pro vás je připraveno 
další číslo Nedělních listů. Co v něm 
najdete?
V Otázkách o Bohu si tentokrát můžete 
připomenout církevní dějiny - tedy alespoň 
jejich polovinu, pokračování na vás čeká 
příště. Určitě se začtěte, trocha historie je 
vždy zajímavá (i hodně historie je zajímavé 
- alespoň pro mne :-)). 
Následuje zamyšlení o tom, zda se nově 
příchozí v našich sborech cítí dobře, jaké je 
to být cizincem v novém sboru, co pomáhá 
a co naopak ne - a k tomu pár tipů, jak 
situaci vylepšit. 
Můžete si také přečíst o zakladateli Dětské 
misie Jesse Irvinu Overholtzerovi. 
A čeká na vás také stanovací a šumavský 
fejeton. 
Nezapomeňte rovněž na oznámení a 
rubriku Co nás čeká, protože tentokrát je 
opravdu bohatá. 
Krásný podzim vám jménem celé redakce 
přeje

 Jana Foberová 

Třídní sraz
Já na tom dělám, já na tom makám,
Já na tom dělám třetí den a vono né a né a né! 
Těmito slovy písně Marka Ebena by se daly 
stručně charakterizovat stavy, kdy nás marnost 
doslova deprimuje, dovádí k slzám a ve kterých 
si říkáme: „Tolik nás to stojí práce a úsilí a vono 
né a né a né! Příkladem je následující svědectví, 
díky němuž si můžete oprášit aj zabudnutú 
slovenčinu.

Chcem sa s vami podeliť o svoju skúsenosť 
s Bohom a s tým, čo ma učí. Bola som 
na pomaturitnom stretnutí po 20tich 
rokoch. V ten deň sme sa zvítali s veľkou 
radosťou, poobzerali jeden druhého – kto 
je kto -, navštívili starú školu i našu triedu, 
pospomínali na všelijaké príhody. Boli sme 
dobrá trieda, mali sme sa celkom radi, dobre 
sme spolu vychádzali. 

Potom sme odišli do reštaurácie na 
slávnostnú večeru. Tam zábava pokračovala, 
každý hovoril o sebe, o svojich úspechoch, 
rodine, manželoch a manželkách. Niektorí 
o vysokých funkciách, o deťoch – úspešne 
študujúcich, o svojich moderných bytoch, 
domoch, chatách, super zariadených podľa 
najnovších módnych trendov, super autách... 
kolovali fotografie... tak mi nevdojak prišlo 
na um – oni už nič nepotrebujú. 

Ja som si však silne uvedomovala, že aj keď 
nemá takmer nič z toho „super“, mám ten 
najväčší dar – poznám Ježiša a s Ním mám 
naozaj všetko.

Zábava sa rozprúdila v celej sile, vínka 
trošku ubudlo, červených líčok pribudlo. 
Postupne bolo vidieť, ako padajú falošné 
masky úspešnosti a spokojnosti. Boh ma na 
príkladoch jednotlivých mojich spolužiačok 
vyučoval. Ukázal mi tú bolesť v ich srdciach, 
tú prázdnotu, smútok, beznádejnosť, to 
vlastné úsilie, upachtenosť – snahu pomôcť 
si sám každý ako vie. Boli tam závisť medzi 
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kolegami, rozbité vzťahy 
medzi starými rodičmi, 
deťmi i vnúčatami, nenávisť, 
neveru manželov a terajší 
ich život len tak naoko pred 
ľuďmi, bez ozajstnej lásky – 
iba kvôli deťom a peniazom. 

Ukázal mi tie ich dni, 
kedy si sami nevedia dať 
odpoveď, čo bude zajtra, 
za týždeň? Starneme, 
chorieme. Pachtenie, 
námaha, úsilie, uštvanosť 
– a kvôli čomu? Dal mi poznať, ako je to so 
životom –keď tam chýba On. Keď v živote 
chýba On - Ježiš. 

A tak pomaly som začala rozprávať teraz ja 
o tom, ako Ježiš zmenil môj život, predtým 
navlas podobný ako ich životy. Vytiahol 
ma z poriadneho bahna. Raz, keď som už 
chcela so všetkým skončiť a rozmýšľala som 
o samovražde, zavolala som s plačom na 
Boha: „Prosím ťa, pomôž mi! Čo mám robiť, 
ako mám ďalej žiť?!“ 

A On ma vypočul. Poslal mi do cesty ľudí, 
ktorí sa s ním osobne poznali. Otvorila som 
mu svoje srdce a odovzdala som Ježišovi 
svoj život – svoju minulosť, ktorú som 
videla ako rosypaný domčak z kariet, ťažkú 
prítomnosť i budúcnosť, ktorá bola pre 
mňa neistá. Naplnil moje vnútro nádejou a 
láskou. Dal mi silu odpustiť tým, ktorí mi 
ublížili. Postupne sa dávali do poriadku 
jednotlivé oblasti v mojom živote. 

Začala som žiť naozaj šťastne! 
Nepotrebujem tie super veci, potrebujem 
Ježiša. Nechápali. Neverili, že tie ich by sa 
dali ešte nejako zmeniť, napraviť, pozliepať. 
Neverili, že Ježiš nie je opravár rozbitých 
vecí, ale tvorca nových. Neprijímali. 

Pýtala som sa cestou domov a potom celý 
nasledujúci deň: „Prečo, Pane? Prečo som im 
nemohla viac o tebe rozprávať? Prečo? Prečo 
nechceli počuť, že im Ty môžeš pomôcť???“ 
A Pán mi na tretí deň odpovedal cez ústa 
mojej sestry z kresťanskej komunity, ktorá 
je mojou úžasnou duchovnou rodinou: „Ty 
sa o to nestaraj, prečo. Ty si im zasiala Božie 
Slovo do ich srdca. Každý je slobodný, ako 
sa rozhodne.“

Som šťastná, že ja som sa pred štyrmi 
rokmi rozhodla správne. 

Jana Kanitrová, Čadca 
zdroj www.jezis.cz

biblické ženy
Žena uzdravená z krvotoku
/Mk. 5, 25-34; Mt. 9, 20-22; Lk. 8, 43-48 /
Neznáme její jméno, známe jen její potíže. 
Finančně, fyzicky i společensky se ocitla 
na dně, už dvanáct let trpí nepřirozeným 
výtokem krve. Je slabá a ustavičně „nečistá“. 
Lékaři nedokázali této ženě pomoci. I když 
je společensky izolovaná, slyšela o Ježíši a 
tak má naději.

Nemá nikoho, kdo by za ni orodoval, 
nikoho, kdo by za ni prosil jejím jménem, tak 
jako Jairus prosil za svoji dceru. Přistupuje 

tedy k Ježíši tajně, zezadu. Najde odvahu 
protlačit se davem v naději, že se přiblíží k 
Ježíši natolik, aby se mohla dotknout Jeho 
šatu. Může si být nejistá, ale důvěřuje Ježíši.

„Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, 
otočil se v zástupu a řekl: „Kdo se to dotkl 
mého šatu?“ Jeho učedníci mu řekli: „Vidíš, 
jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se: „Kdo se 
mne to dotkl?“/ Mk.5, 30-31/ 

Pán Ježíš jako by dával ženě příležitost 
nejen se přiznat, ale i uvědomit si změnu, 
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kterou zažila.
 Drama pokračuje. Zdá se, že prvotní 

odvaha ženu opustila a nyní se „bojí 
a chvěje“. Reaguje tak, že padne před 
Ježíšem. Ale není to příznak strachu, 
spíše se jedná o postoj věřícího. 
Odhaluje „celou pravdu“. 

A Pán Ježíš potvrzuje, že toto setkání 
s Ním ji změnilo. Potvrzuje její novou 
identitu jako člověka, který se narodil 
z víry. „Dcero, tvá víra tě zachránila. 
Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého 
trápení!“/Mk. 5,34/ Víra je klíčem ke 
spáse a základem pokoje.

RK - NL

otázky 
Otázky o Bohu 
Jaká je historie křesťanství? (1.  část)
Historie křesťanství je vlastně i historií 
západní civilizace. Křesťanství mělo vliv na 
společnost jako celek - na umění, literaturu, 
politiku, soudnictví, rodinný život i hudbu. 
Dalo by se říct, že i způsob myšlení byl 
podbarvený křesťanským vlivem trvajícím 
téměř dvě tisíciletí. Proto je dobré znát 
křesťanskou historii.

Začátek církve
Církev se začala tvořit po Ježíšově vzkříšení. 
Ježíš slíbil, že zbuduje svou církev (Matouš 
16:18) a v den Letnic s příchodem Ducha 
Svatého církev oficiálně začala. Tři tisíce lidí 
reagovalo na Petrovo kázání a v ten den si 
zvolilo následovat Krista.

Je zcela správné říci, že křesťanství má 
své kořeny v judaismu. Starý Zákon položil 
základy pro Nový a je nemožné plně 
pochopit křesťanství bez znalosti Starého 
Zákona, který vysvětluje nutnost Mesiáše, 
předpovídá Jeho příchod a zahrnuje historii 
Mesiášova národa. Nový Zákon je pak o 
příchodu Mesiáše a o Jeho díle. Ve svém 
životě Ježíš naplnil mnoho konkrétních 
proroctví, prokazujíce, že On je Ten, kterého 
Starý Zákon očekával.

Růst rané církve
Po Letnicích se otevřely dveře církve nejenom 
pro židy, ale i pro ne-židy. Evangelista Filip 
kázal Samaritánům (Skutky 8:5), apoštol 
Petr kázal pohanské Kornéliově domácnosti 
(Skutky 10) a apoštol Pavel rozšířil 
evangelium po celém řecko-římském světě 
(Skutky 28:16). Při jejich kázáních mnozí 
uvěřili v Krista a přijali Ducha Svatého.

V roce 70 po Kr. byl zničen Jeruzalém, byla 
dokončena většina knih Nového Zákona a 
kolovala mezi církvemi. V dalších 240 letech 
byli křesťané pronásledováni Římem. V 2. a 
3. století počet členů rostl a vedení církve se 
stávalo víc a víc hierarchické. 

Vznik římské církve
Asi v roce 400, během panování Theodosia, 
se křesťanství stalo oficiálním náboženstvím 
Římské říše a biskupové dostali čestná místa 
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ve vládě. V tom čase už křesťané nebyli 
pronásledováni, spíše byli pronásledováni 
pohané - pokud „nekonvertovali“ ke 
křesťanství. Takové násilné obrácení vedlo 
k tomu, že mnozí lidé chodili do církve 
jen formálně, bez skutečné změny v srdci. 
Pohané si s sebou přinesli své modly a 
praktiky, na které byli zvyklí, a církev 
se změnila. K jednoduchému uctívání 
rané církve přibyly ikony, propracovaná 
architektura, uctívání svatých, poutě, což 
v konečném důsledku církvi jako takové 
vůbec neprospělo, ba spíše ji to začalo 
značně devastovat a znehodnocovat to, co 
Ježíš na svět přinesl.

Časem Římská říše slábla, ale církev 
mocněla, a vypuklo mnoho neshod mezi 
církvemi na západě a těmi na východě. 
Západní (latinská) církev, založena v 
Římě, prohlásila apoštolskou autoritu nad 
všemi ostatními církvemi. Římský biskup 
se dokonce prohlásil otcem církve, tedy 
„papežem“. To však nebylo zcela v souladu 
s východní (řeckou) církví, založenou v 
Konstantinopoli. Teologická, politická a 
procedurální propast přispěla k velkému 
rozkolu v roce 1054, kdy se římskokatolická, 
nazývaná i „univerzální“, církev a východní 
ortodoxní církev navzájem exkomunikovaly 
a přerušily všechny vazby.

Středověk
Ve středověku v Evropě římskokatolická 
církev i nadále držela moc a papežové 
prohlašovali svou autoritu nad všemi 
úrovněmi života, žijíc jako králi. Korupce 
a chamtivost ve vedení církve byla 
samozřejmostí. Mezi 1095 a 1204 papežové 
schválili sérii krvavých a nákladných 
křížových výprav, což křesťanské reputaci 
vůbec neprospělo, ba je tím negativně 
poznamenána do dneška.
(pokračování v příštím čísle)

LS - NL

zamyšlení
Je tvůj sbor přátelský? 
Úkolem nás, křesťanů, je nést evangelium všemu 
stvoření. Představte si tedy, že jste vašemu 
sousedovi / kamarádovi / spolupracovníkovi 
povyprávěli vaše svědectví a pozvali jste ho do 
sboru. On pozvání přijal. Nebo prostě vidíte, že v 
neděli přišel na bohoslužby někdo nový. Jak těmto 
lidem účast na setkání mezi spoustou neznámých 
lidí ulehčit? Budou se mezi námi cítit příjemně? 
Budou se cítit vítáni? 

Nedávno jsem na stránkách Nadace bílá místa, 
kterou náš sbor podporuje, našla článek od 
Careyho Nieuwhofa, který právě o tomto hovoří. 
Nechejme se inspirovat.   Redakce NL

Dívejme se ven, ne dovnitř
Možná se Vám to už stalo. Byli jste na 
návštěvě ve sboru, kde jste nikoho neznali. 
Super uvítání, fajn chvály i kázání a 
všechny během oznámení zvali na kávu po 
bohoslužbých. 

Když ale shromáždění skončí, nikdo za 
Vámi nepřijde, a tak si sami nalijete kávu. 
Chvilku postáváte u stolečku s kávou, pak 
si s hrnkem v ruce na nástěnce přečtete 
všechna oznámení a prohlídnete všechny 
knížky v knihovničce. Všichni vypadají, že 
se společně úžasně baví a užívají si vzájemné 

www.Nedělní listy.cz  1. října 2017 4



společnosti. Já se ale cítím 
trochu jako někdo, kdo by 
chtěl být toho součástí, 
ale ve skutečnosti je 
jen pozorovatel zvenčí. 
Často se urputně snažíme 
dostat lidi na nedělní 
shromáždění. Když ale 
přijdou, otázka je, jestli si 
jich někdo všimne?

Přirozeně si většina z 
nás líp popovídá s někým, 
koho už zná. Po setkání 
chci pozdravit kamarády, 
naplánovat čas další 
skupinky, dát dárek kamarádce, která měla 
narozeniny,… 

ALE. Lidé, kteří jsou u vás ve sboru na 
návštěvě, jsou většinou právě ti, kteří 
nejdřív odejdou. Ve sboru nikoho neznají, 
nemají se tedy s kým bavit a je pro ně proto 
zvláštní a nepohodlné jen tak postávat a 
čekat, až se jim někdo přijde představit. Je 
proto důležité, abychom za novými lidmi 
zašli předtím, než půjdeme za známými. 

Jak píše Paul Bartlett, „připomíná naše 
církev spíš zabavní parník na výletní cestě, 
nebo jsme záchranný člun na záchranné 
misi?“ Jsme tu jako církev proto, abychom 
si užili navzájem své společnosti, v bezpečí 
a teplíčku toho, co známe, nebo jsme ochotní 
vykročit z naší zóny bezpečí? 

Sám Pán Ježíš trávil čas se svými učedníky, 
kdy se jim naplno věnoval a soustředil se na 
ně. Když byl ale na místě, kde byli ostatní 
lidé, svou pozornost soustředil na ty, co ho 
ještě neznali.

TIP: Jdi nejdřív za lidmi, které neznáš. 
Každý z nás má v neděli různé věci, které 
potřebuje udělat. Pokud tě některý známý 
osloví a začne rozhovor, omluv se mu s 
tím, že se jdeš představit lidem, kteří tu jsou 
poprvé. Anebo vezmi kamaráda s sebou se 
představit. Lidi ze sboru na tebe, na rozdíl 
od návštěvníků, většinou počkají. A pokud 
ne, domluvíš si s nimi setkání na jindy. 

TIP: Na začátku setkání může pastor 
(nebo ten, kdo vede setkání) vyzvat lidi, 
aby našli někoho, koho neznají a krátce se 

představili.                                                                                                                                                                                                            
TIP: Všímat si nových lidí rozhodně není 

jen úkolem pro pastora nebo starší. Je proto 
dobré o tomto mluvit v rámci vyučování 
nebo oslovit lidi, kteří by se návštěvníkům 
věnovali. Ale, pozor, všeho moc škodí. Nikdo 
nechce, aby se na něj na prvním setkání 
„nalepil“ nadšený křesťan, který ho během 
pěti minut pozve na všechny sborové akce, 
pozve ho na oběd a vymámí z něj mailovou 
adresu pro poslání pravidelných novinek ve 
sboru. Pověřte tedy pro tuto práci lidi, kteří 
jsou empatičtí, citliví a dokážou uhodnout, 
jak moc chce návštěvník mluvit nebo se 
zapojit.  

Najdou nás vůbec?
Jak vypadá vaše webová stránka/sociální 
sítě? Je z nich jasné, kdy, kde a jak se můžu 
dostat do sboru na shromáždění nebo 
jiné akce? Je na ní jasně zobrazená adresa, 
mapka a čas, kdy se sbor schází? Lidé by na 
webu měli možnost vidět čas a místo setkání 
maximálně skrze dvě kliknutí a to dvěma 
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různými způsoby. 
Pokud už samotný web vypadá nudně, 

poslední aktualizovaný příspěvek je pět 
měsíců starý a k místu a času setkání se 
musím detektivně proklikat přes šest 
různých sekcí, dává to určitý obrázek lidem, 
kteří se na stránku dívají.

Pokud se zrovna nescházíte v kostele, který 
je zdaleka vidět, ale setkáváte se v pronajaté 
místnosti, ve škole nebo v kavárně, mají 
šanci vás lidi najít?

TIP: Uprav web tak, aby tam nebylo zbytečně 
moc informací. Čas a místo setkání by mělo 
být vidět ideálně hned na domovské stránce 
a zároveň v sekci „naše aktivity“ nebo „Co 
děláme“.                                                                                                                      

TIP: Pokud se setkáváte na místě, 
které není snadné najít pro ty, kdo 
přijdou poprvé, použijte bannery nebo 
plakátky se šipkami, které návštěvníky 
navedou.                                                                                                                                                         

TIP: Uprav web tak, aby byl už na 
první pohled nejen přehledný, ale i živý 
a přátelský. Dost nevěřících si dnes pod 
pojmem „církev“ vybaví slovo „nuda“. Je 
důležité jim ukázat, že křesťanský život je 
všechno, ale rozhodně ne nuda. Úvodní 
stránka by teda měla upoutat pozornost – 
fotky lidí z akcí, které sbor pořádá určitě na 
první pohled působí zajímavěji než budova 
sboru nebo přeslazený obrázek jehňátka na 
zlatém pozadí.

Káva a čaj 
Je skvělé, že ve většině sborů se káva, čaj a 
malé občerstvení po nebo před bohoslužbou 
stalo samozřejmostí. Je známé, že jídlo lidi 
spojuje a sám Pán Ježíš často prokazoval 
svou lásku a přízeň tím, že s někým trávil 
čas při společném jídle. Je to příležitost, jak 
lidi blíž poznat a seznámit se s nimi stejně 
jako si příjemně popovídat s těmi, se kterými 
se už známe. 

Málokdy ale na kávu po shromáždění 
půjde návštěvník jen tak sám od sebe. 
Platí to zvlášť v případech, kdy je setkání 
u kávy na jiném místě než hlavní program. 
Když si všimnu někoho nového, je fajn mu 
nabídnout, jestli by si společně se mnou 

nedal kávu.
Pokud se člověk nechce seznamovat, je 

celkem snadné odmítnout a pokud ano, 
je celkem snadné se seznámit a představit 
„nováčka“ ostatním. Je nově příchozí 
student? Můžu ho představit vedoucímu 
mládeže. Nebo je to maminka s miminkem? 
V tom případě ji seznámím s maminkami, 
které se přes týden schází v dětském klubu. 

Častokrát nejde o to CO, ale spíš JAK to 
děláme. Osobně mám ráda dobrou, kvalitní 
kávu a je skvělé, když ji sbor servíruje místo 
slazeného čaje a instantní kávy. I ta nejlepší 
káva ale může chutnat celkem hořce, když 
ji člověk popíjí sám. Na druhou stranu 
odpustím i tu nejlevnější rozpustnou kávu, 
pokud ji můžu vypít v milé společnosti.

TIP: Využívejme přirozené dary lidí ve 
sboru. Pro někoho je radost oslovovat nově 
příchozí, pro jiného to může být noční 
můra. Moc rád si ale popovídá s tím samým 
člověkem, pokud mu ho někdo známý 
představí.    

TIP: Minulý rok jsem byla na návštěvě v 
jednom londýnském sboru. Po skončení 
setkání nás pozvali do suterénu, kde se 
podával čaj a domácí koláče. Když nad tím 
přemýšlím, ani si nepamatuju, o čem ten den 
bylo kázání. Co si ale pamatuju, je úžasný 
jablečný koláč, ale hlavně velmi milá paní, 
která koláč servírovala. Neservírovala totiž 
jen koláč, ale i velkou porci úsměvu a lásky, 

www.Nedělní listy.cz  1. října 2017 6



díky které jsem se v místním 
sboru mohla cítit jako doma.

Malé detaily hrají (zvlášť na 
začátku) velkou roli
Moje kamarádka, která je nová 
křesťanka, se nedávno po návštěvě 
různých sborů rozhodla, že bude 
chodit do jednoho konkrétního. 
Když byla ve sboru podruhé, 
pastor si jí všimnul, představil 
se jí a provedl ji po celém sboru. 
Kamarádka byla nadšená. 

Když ale přišla do sboru další 
neděli, pastor k ní přišel znovu 
a začal se znovu představovat 
s tím, že se ještě neznají. Jasně, může se 
to stát. Pastor měl určitě dobrý úmysl se 
seznámit s někým novým – není v našich 
silách si pamatovat všechny. Určitě to ale 
není ideální. A pokud si nejsem jistý, je 
daleko lepší říct něco jako „my už jsme se 
představovali, že?“

TIP: Pamatuj si jméno a tvář nových lidí. 
Častokrát je těžké si zapamatovat každého. 
Je proto dobré si jméno poznamenat. Jeden z 
mých největších životních omylů je, když si 
říkám: „Ale ne, to nemá smysl si psát. Budu 
si to přece určitě pamatovat.“ 

Je taky dobré si uvědomit, že ne všechno 
musí dělat a pamatovat si pastor. Můj 
známý Sammy si před mnoha lety jako 
student v novém městě hledal sbor. Na 
návštěvě jednoho sboru k němu přišel jeden 
sympatický chlapík, který se představil a 
zeptal se ho na jméno. Když se po několika 
týdnech do tohoto sboru vrátil, právě tenhle 
člověk ho oslovil. „Ahoj Sammy, rád tě 
zase vidím.“ Sammy byl skoro v šoku, že si 
někdo pamatoval jeho jméno a byl to jeden 
z důvodů, proč nakonec ve sboru zůstal. 
Dneska Sammy pracuje jako pastor právě 
v tomto sboru a dělá skvělou práci. Malé 
detaily často, obzvlášť na začátku, hrají 
velkou roli. Nepodceňujme je.

Křesťanština nikomu nesvědčí
Jakým způsobem mluvíme? Opravdu je 
nutné používat slova besídka nebo nedělka 

místo „dětský program“? Křesťané spoustu 
věcí a frází vnímají jako samozřejmost. Pro 
člověka, který je na setkání křesťanů poprvé, 
tyhle výrazy však nedávají smysl. 

Ježíš během své služby také mluvil 
jazykem, kterému ostatní rozuměli a který 
byl v té době přirozený. Oblékal se jako Žid, 
jedl jako Žid a chodil na židovské oslavy. To, 
co jej oddělovalo od ostatních, byl zejména 
jeho charakter a to, jak mluvil a jak se choval. 

Vyjádření „jsme spasení krví Beránka“ 
během vysvětlování evangelia sice zní 
poeticky a duchovně. Stejně tak ale 
poslouží věta „Jsme zachránění díky oběti 
našeho Pána Ježíše Krista.“ Nezní sice tak 
duchovně, lidé jí ale zato budou rozumět. 
Nemusí jít ale jen o „staré, zažité výrazy“. 
Stejně nejasně může působit pozvání „přijít 
v úterý na Getting Deeper“ nebo to, když se 
v rámci oznámení „mají zájemci o službu v 
Royal Rangers hlásit u Markéty.“     

TIP: Výrazy jako sbor, nedělka, ohlášky, 
mládež nebo kancionálka zkusme nahradit 
slovy, které se dneska běžně používají. 
Lidi, kteří jsou nám dobře známí, jsou pro 
návštěvníky nebo nové lidi ve sboru pouze 
jmény. Ujistěme se, že budou vědět, o koho 
se jedná.              

TIP: Přivítejte na setkání nové lidi. Zároveň 
je dobré, když se člověk, který setkání 
uvádí, představí. Jedna věta jako: „Vítejte na 
dnešním setkání. Pro ty, kteří mě neznáte, 
bych se rád představil. Jmenuju se …. a jsem 
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Zakladatel Dětské misie - Jesse Irvin Overholtzer

pastor/jedním z vedoucích v tomto sboru.“ 
pomůže návštěvníkům sboru se alespoň 
trošku zorientovat.

Co dodat?
Nejde až tak moc o strategie, ale spíš o 
přístup, který máme. Vzpomeň si na to, jak 
ses cítil, když jsi jako nevěřící poprvé přišel 
do sboru. Už si to moc nepamatuješ nebo jsi 
ve sboru vyrostl? Možná by stálo za to se jít 
do pár sborů podívat. Běž na návštěvu do 
sboru, kde nikoho neznáš. Jak se budeš cítit? 
Mít srozumitelné a praktické kázání, pěkný 

interiér a kvalitní kávu je super. Je skvělé 
být relevantní dnešnímu světu. Je to ale stale 
jenom forma. A forma je vždycky druhotná. 
Nejdůležitější byl, je a vždycky bude obsah. 
To, jak se chováme, jak mluvíme, jaký je 
obsah kázání a s jakým postojem přijímáme 
nově příchozí. V Písmu se píše, že “Podle 
toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
když budete mít lásku jedni k druhým.“ 
Držme se toho. Nevím jak Ty, ale já si to 
musím často připomínat.

Překlad Nadace bílá místa 

Narodil se 20.7.1877 v Sacramento Valley 
jako syn prostého zbožného farmáře. Chodil 
do jednotřídky s 50 dalšími dětmi a od 
malička miloval práci na farmě. Ve čtyřech 
letech ho zaujala veliká rodinná ilustrovaná 
Bible. Často ležel na podlaze a prohlížel si 
obrázky. Nikdo mu nevyprávěl biblické 
příběhy. 

Když se s různými otázkami obracel na 
svou matku, slyšel stále stejnou odpověď: 
„Jsi ještě příliš malý.“  V bratrském sboru, 
kam chodila celá rodina, vládla přísná 
disciplína, ale dětem nikdo nevěnoval 
pozornost, až v pozdějším věku, kdy se 
mohly stát členy sboru. Irvin často pociťoval 
obvinění z hříchu, ale matka mu stále 
opakovala:  Jsi ještě příliš mladý.

Období mezi 12. a 20. rokem bylo pak 
obdobím vzpoury. Měl místo pro karty, 
alkohol a špatný slovník. Na zlou cestu 
sváděl i své vrstevníky.  V 18 letech odešel 
bez rozloučení z domu. Protloukal se s 
těžkými pracemi a vzpomínal na dobré 

podmínky života doma.  Matka se za něj 
usilovně modlila. Při jednom výletu na 
pláž se v proudu málem utopil.  V té době 
se obrátil k Pánu Ježíši jeho starší bratr. 
Změnilo to duchovní klima v rodině. Otec 
začal číst každý den ráno Bibli před snídaní 
a modlil se. 

Nemělo to však vliv na Irvina. Zlomový 
moment prožil na studiích. Byl svými 
kolegy pozván na evangelizaci a po 
vyslechnutí zvěstovaného slova a po zralé 
úvaze reagoval na výzvu. Před svým křtem 
se snažil dát do pořádku všechny své 
špatné věci, které způsobil. V tomto období 
zemřela jeho matka. Po svém obrácení ke 
Kristu se oženil s Annou Ewignovou a Pán 
Bůh požehnal toto šťastné manželství devíti 
dětmi.

Začal také sloužit ve sboru jako neplacený 
pastor. Měl velmi mnoho úkolů. Jednou 
si koupil knihu Životopis evangelisty 
Moodyho. Zde bylo zdůrazněno „spasení 
z milosti“. Když tuto pravdu definitivně 

přijal, zaplavila ho radost a pokoj. 
Zvěstoval tuto pravdu ve sboru. 

Oblíbil si také knihu o životě 
a službě Charlese  Spurgeona. 
Ten měl ve své knize napsáno: 
„Dítě ve věku pěti let, je-li řádně 
instruováno, může opravdově 
uvěřit a být znovuzrozeno jako 
kdokoli jiný.“ Tato věta ho velmi 
překvapila.  Rozhodl se, že to 
vyzkouší na dětech z necírkevních 
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rodin. Postupně vedl 20 dětí ke Kristu, mezi 
nimi dvě sestry ve věku devět a jedenáct 
let. Po krátkém čase přišla matka těchto 
dvou děvčat a řekla, že jejich život se úplně 
změnil. Pak po onemocnění prodal farmu a 
odstěhoval se do oblasti San Franciska.

Tam se začal připravovat na nové poslání 
– dětského evangelistu v aglomeraci, kde 
žilo milion lidí. Kromě kázání přednášel 
také na univerzitě v Kalifornii. Začal školit 
pracovníky s dětmi. Dvě sestry, které po 
školení začaly pracovat s dětmi v Los 
Angeles, mu poslaly zprávu, že po  prvním 
měsíci už vyučovaly 300 dětí z necírkevního 
prostředí. Po založení školy pro děti v 
Chicago, kde bylo třičtvrtě miliónu dětí, 
Overholtzer  oslovil během deseti týdnů 
5125 dětí.  To ho vedlo k založení misijní 
organizace pro děti. Byla založena v 
Los  Angeles 20. května 1937 – „Child 
Evangelism Fellowship“ a prvním heslem se 
stala věta „Získávat děti pro Krista.“ V roce 
1942 začal vydávat časopis pro pracovníky 
s dětmi. V roce 1945 byl zřízen „Institut 

pro misijní pracovníky.“  V roce 1947 bylo 
vysláno pět misionářů DM do Evropy. V 
roce 1953 už pracovalo 151 pracovníků DM 
v 60 státech světa. V roce 1955 byl odvolán 
Pánem Ježíšem do nebeské slávy. 

 
Statistika DM v roce 2016: 
- 3 423 pracovníků
- 96% národních pracovníků pochází ze 
země, ve které slouží
- 398 095 účastníků kurzů a seminářů
- 74 324  Klubů dobré zprávy
- 20 429 085 oslovených dětí
- 8 000 000 dětí, které přišly k pastoračním 
rozhovorům
- Děti oslovené živým učitelem:  
- 55 932  za jeden den; 
- 2 330  za jednu hodinu
- 39  za jednu minutu.       

Díky Pánu Ježíši za ten úžasný zázrak 
milosti pro děti. 

Stanislav Kaczmarczyk

fejeton
Krásy kempování 
Krásy kempování, které spočívají zejména v 
tom, že kromě okolní přírody si člověk užije 
třeba několikanásobnou dvousetmetrovou 
cestu na toaletu během noci či slimáky 
lezoucí v prostoru mezi vnitřní a vnější 
stěnou stanu, jsme okolí prezentovali 
zasvěceně a s láskou, a proto se k naší letošní 
cestě na Šumavu rozhodli přidat i kamarádi. 
Vyrazíme hned první den prázdnin! 

My čtyři dospělí si to užijeme zejména 
výlety, túrami, diskusemi, hraním 
stolních her, pojídáním sýrových křupek 
a ochutnávkami moravského vína, naše 
dcera Kristýna a jejich Nikola jsou už léta 
dvojka, která dělala vrásky kdysi učitelkám 
ve školce a teď ve škole, a jejich Adámek 
je pro jistotu, ač pouze šestiletý, oženěn s 
naší Bárou, aby bylo pouto dokonáno. Naše 
Majda je pak doplněk na okrasu, kterému ve 
volném čase holky lakují nehty a převlékají 
do princeznovských šatiček. 

Těšíme se, a tak pokaždé, když je nějaký 
průšvih v práci nebo ve škole, se s Romanou 
uklidňujeme zprávami: Už jen 52 dní do 
Šumavy. Už jen 30 dní do Šumavy! 

7 dní před odjezdem: Chystáme se v 
Decathlonu koupit kempovací židle a stůl. 
Půl dne strávíme přejížděním mezi různými 
pobočkami, abychom doladili správný počet 
židlí a správný stůl. Systém nebo člověk, 
který doplňuje na internet informace o tom, 
jaké věci jsou ve kterých pobočkách skladem, 
má evidentně nevychytané mouchy.    

5 dní před odjezdem: Spřádáme plány, 
plánujeme itineráře a především se všichni 
hrozně těšíme! Romana se zmiňuje, že jejich 
spacáky pamatují Husáka na Hradě, což 
mě mírně znejistí a nenápadně naznačím, 
jestli by si nechtěli pořídit novější kousek. 
Prej ne, daj si do něj kdyžtak larisu. No 
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nazdar. Vybaví se mi ty rosničky z televize, 
jak vždycky hlásej, že na Jezerní slati nebo 
na Horské Kvildě bylo minus dvacet, a to 
během jara nebo podzimu. 

4 dny před odjezdem: Předpověď je značně 
nelichotivá. Má být zataženo, některé dny 
pršet, a každopádně pěkná zima. Romana 
vypadá lehce skepticky.

3 dny před odjezdem: Bára má teplotu. 
Doufám, modlím se a peru potřebné 
oblečení.

2 dny před odjezdem: Bára je v pohodě, jde 
normálně do školky. Ještěže tak! Odpoledne 
dostává teplotu Majda. Zvedá se mi z toho 
všeho žaludek. Kdo má mít na to nervy? V 
noci Majda zvrací. Doufáme a modlíme se, 
to přece není možné, aby to krachlo! 

1 den před odjezdem, poslední den školy: 
Vysílám Kristýnu s květinou a složkou na 
vysvědčení do školy. Romana bere naši 
Báru do školky. Nemám to srdce jí ráno 
říct, že asi nejedeme. Majda ovšem vypadá 
lépe, teplotu už nemá a taky už nezvrací. 
Kristýnu ze školy přiváží Romana (ne, není 
řidičkou taxislužby, jen je hrozně hodná) 
a tázavě se na mě dívá. Odpovím, že dám 
vědět. Odpoledne už je Majda veselá, 
pobíhá bytem a snáší věci na hromadu. 
Rozhodnuto, jedeme. Balíme, píšu poslední 
věci do práce, uklízíme. 

Jako tradičně Jarek večer hudrá, že je 
absolutně, ale absolutně nemožné, aby 
se všechny věci do auta vlezly (všecko 
mu to odkývám, tohle říká vždycky, fakt 
vždycky!, a vždycky se nám všecko vlezlo). 

Z plánovaného pár těstovin, pár omáček je 
bedna jídla, nevím, kdo to všecko nakoupil, 
Bára si chce vzít obrovský polštář ve tvaru 
ovce, což dovolím, zatímco Kristýně za 
mohutných protestů vyndám z batohu 
globus. 

Upozorňuju Jarka, že hlavně je třeba vzít 
krosnu na Majdu. Odpoví, jestli myslím to 
nosítko a kouká jako bejk. Kvůli tomuhle 
dvojímu názvosloví jsme ji zapomněli vzít na 
poslední dovolenou. Nechám toho a osobně 
si ověřím, že krosna/nosítko doputovala do 
auta.

První den Šumavy (!!!): Ráno je naplánováno 
vyjet v sedm, což znamená, že před osmou 
vyjíždíme. Protože Romana a spol. jsou 
zhruba stejně tak dochvilní jako my, 
předpokládám, že jedeme zhruba stejně. Náš 
Volkswagen Touran je pln, ale samozřejmě 
se všechno vešlo. U MOLu nabereme a 
fičíme směr Brno – Humpolec – Tábor – 
Písek. V Písku si domluvíme sraz, máme 
v plánu poobědvat v indické restauraci. 
D1 docela ujde, u Humpolce sjíždíme, v 
Písku parkujeme a za mohutného objímání 
se všichni sejdeme. Míříme do restaurace, 
někdo si nedal moc práce se značením, 
takže bloudíme, nakonec najdeme, na 
chodbě hrozně smrdí záchody, všichni se 
na mě hrozně dívají, ale já věřím, že jídlo 
bude super, a taky je, akorát jsme to nějak 
nevychytali a porci pro dva jsme si objednali 
každý sám. Jsme nacpaní jak kachničky. 

Cesta z Písku je zajímavá, naše navigace 
si usmyslela, že nám ukáže krásy Šumavy, 
a jedem tak po nějakých polno – lesních 
cestách, samý kopec nahoru a kopec dolů, 
zatáčka tam a sem, no jet ještě chvíli, nevím, 
co by na to ten oběd. A pak už najíždíme ke 
kempu, juchů, po čtyřech letech jsme zase 
tady! Nacházíme dostatečně velký plac 
a stavíme stany. Zatímco my máme náš 
pomenší pinguin postavený za deset minut, 
Romana s Michalem maturují u colemana 
velikosti hangáru. Naštěstí počasí docela 
ujde. Večer si děti hrají, my hrajeme Bang 
a pexeso – zajímavý souboj je pouze mezi 
Romanou a Jarkem, my s Michalem nejsme 
s to nasbírat víc než pár dvojic. 
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Druhý den: Probouzím se osvěžena a v 
sedm ráno si jdu dát sprchu – to tady člověk 
musí, jinak neteče teplá voda. Zatímco jiné 
kempy mají sprchy na mince, tady je to 
zadara a teplá voda vždy ráno byla. Časy se 
ale mění, myju se v něčem vlažném, co se v 
krátké chvíli mění na ledovou. Vše korunuje 
výhrůžný papír, který je přilepen na dveřích 
sprch: Teplá voda teče pouze od 17 hodin!!! 
No nazdar. 

Sedíme u stolečku. Najednou se z 
vedlejšího stanu ozve kvílení, vynoří se 
Romana v šedozeleném provedení s vaky 
pod očima a fňuká, že celou noc klepala 
kosu a vůbec se nevyspala. Uklidňujeme ji, 
dostane kávu a spřádáme plány, kde tady 
koupit spacák. 

Vyrážíme na Čeňkovu pilu a chystáme 
se na krásnou cestu okolo řeky Vydry. Je 
chladno, ale naštěstí neprší. Cesta příjemně 
ubíhá, nicméně Turnerova chata je poněkud 
plná, obsluha zmatená a Vydrýsek, ta vydra 
z večerníčku, ve výběhu vůbec není, což děti 
naštve. Rozhodujeme se, že my s Romanou 
a dětma vyrazíme už zpátky, zatímco chlapi 
to vezmou ještě na Antýgl. Večer dostává 
Michal svalovou horečku. Romana se na noc 
balí do skoro všeho oblečení, co s sebou má. 

Třetí den: Michal nevypadá moc dobře, 
takže se rozhodujeme pro odpočinkovější 
variantu. Děti pořád hučí, že chtějí na exkurzi 
do sklenárny (myslí sklárny) a tak jim jejich 
přání vyplníme. Pak navrhuju, že bychom 
se mohli zajet podívat na soví voliéry. Poté, 
co je najdeme a pěkně zaplatíme mastné 

celodenní parkovné, se dozvídáme, že sovy 
mají v pondělky zavřeno. Že hrady a muzea, 
to chápu, ale proč sovy? Místo toho tedy 
míříme na slatě. 

Čtvrtý den: Dnes hrad Kašperk. Pak se 
rozšoupnem v cukrárně, kde oslavíme 
Majdiny narozeniny. Večer jedeme do 
Sušice nakupovat, zásoby chipsů a sladkostí 
už totiž došly. Teplá voda neteče už vůbec. 
Obdivuju všechny, kteří se koupou v té 
ledové. Já na to nemám.

Pátý den: Výlet do Reichu do zvířecích 
výběhů. Pěkné, prostě Němci. Ordnung. 
Cestou zpátky stavíme na hradě Velhartice, 
prohlídku už nestihneme, ale mají tu 
krásnou výstavu o českých zemích v době 
Lucemburků. Zatímco si ji prohlížíme, nad 
hlavou se nám rozezní rány. Koukáme ven, 
padají kroupy jak třešně. Máme lehkou 
obavu o naše auta a těžkou obavu o naše 
stany. Zřejmě jsem nezvolila vhodnou obuv, 
brouzdat kroupami v sandálech je trochu 
nepříjemné. Auta a stany vydržely. 
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Šestý den: Kamarádi si chtějí dát leháro den, 
zatímco Jarka láká túra. Pro dnešek se tedy 
dělíme a my jdeme k jezeru Laka. Holky sice 
chvíli hudrají, ale pak je nadchne krásná 
příroda a lekce z historie. O zaniklých 
vesnicích a o tom, co je hraniční pásmo. V 
jezeře plavou kachny, což také přispívá k 
dobré náladě. Ve sprchách sporadicky teče i 
teplá voda, nikdo ale neví kdy. Romana má 
nový spacák.

Sedmý den: Dnes máme desáté výročí 
svatby. Večer plánujeme menší oslavu, přes 
den bude na programu hrad Rabí. Niki 
ztratila brýle a Romana nepůsobí, že by kvůli 
tomu měla optimistickou náladu. Kristýna si 
vzpomene, že Niki brýle odložila v kempu 
na kameni u vody. Dobří lidé nicméně ještě 
nevymřeli, protože brýle někdo našel a 
předal na recepci. Hrad Rabí je pěkný, dám 
si bramborák, a pak už se stavujeme do 
obchodu pro mňamky a slavíme. 

Kristýnka si stěžuje, že jí je špatně, a pak 
zvrací. Nestíháme hledat pytlíky. Tak přece, 
faraonova kletba dostihla i nás. V noci zvrací 
už míň, zato se přidá průjem.

Osmý den bude válecí, aby se Kristýnka 
trochu vzpamatovala. Nikomu dalšímu 
naštěstí špatně není. Během dopoledne 
Kiki zregeneruje a jdou si s Niki hrát. Po 
chvíli Niki přibíhá, že Kiki štípla vosa. 
Doběhnu, vytáhnu žihadlo, byla to tedy 
včela, a Kristýnka si stěžuje na svědění v 
tříslech. Během deseti minut má vyrážku 
úplně všude a leží jak Lazar. Než se 
dohodneme, jestli jet do nemocnice, vyrážka 
začne ustupovat. Odpoledne už je Kiki bez 
vyrážky a relativně v pohodě. Necháváme 
ji tedy s Jarkem v kempu a se zbytkem 
jedeme opět nakupovat do Sušice, protože 
dnes má Áďa narozky a budeme slavit. 
V Sušici sledujeme, jak se nad kempem 
houfují mraky a Michal s Romanou doufají, 
že jim kdyžtak Jarek zavře stan. Přijíždíme 
do kempu, nad kterým se prohnala průtrž 
s kroupy. Jarek zavřel náš i jejich stan, jenže 
na něco zapomněl a ve stanu je asi kýbl 
vody. Slavíme! 

Devátý den: Jedeme domů a to je tak 
pesimistické, že se rozhodneme, že tyhle 
prázdniny vyrazíme někam ještě jednou. Za 
Horažďovicemi nás potkají přívalové deště 
a nárazový vítr. Doprava stojí, kolem nás 
padají větve a stromy. Doufáme a modlíme 
se. Naštěstí dobré, pár posádek z aut vyleze 
a odstraňuje spadané stromy, abychom se 
hnuli, někdo mění kolo, protože najel na 
spadlou větev. 

V Písku stavíme, chceme jít na oběd. 
Romaně a Michalovi se lehce vymstí 
jejich dobře vybavená mazda a rodinná 
připravenost. Náhradní klíč od auta, 
který s sebou vozí, sbalili někam do útrob 
zavazadlového prostoru. Mazda se však 
odmítá zamknout, když „ví“, že je uvnitř 
její klíč a pípá. Vybalovat všechny bágly se 
nikomu nechce. Romana se obětuje a místo 
oběda sedí v autě. Chudák. Majda má v 
restauraci hysterický záchvat. 

Večer jsme doma. No řekněte, zažili 
byste to na dovolené v all inclusive hotelu? 
Nezažili. Doporučujeme, pokud máte rádi 
dobrodružství!

Dva dny po návratu: Střevní chřipka 
dostihla i mne.    

JF - NL
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ze života sboru
Křty, pohřby, jubilanti
Zaříjové křty
Matěj Kolovrátek

Záříjové pohřby
Helena Jaworská 
Emil Kolarczyk 

Říjnoví jubilanti
Irena Schebestová, Jiří Jaworski, Emilie 
Lehocká, Marketa Sniegoňová, Emilie 
Billichová, Helena Hrubcová, Adéla Veselá, 
Bronislava Mrozková, Petr Walach, Anna 
Farníková, Miluše Urbancová, Helena 
Svitaková

Oznámení
500 let poté. Reformace nebyla o jednom 

nebo dvou velkých jménech - Lutherovi, 
Kalvínovi - ale o obrovském hnutí Božích 
mužů a žen, které přináší ovoce i dnes. 
Každý den října krátký příběh jednoho z 
mnoha hrdinů víry reformace, 5-7 minut 
denně. Registrujte se a čtěte! http://www.
desiringgod.org/here-we-stand

Dětská misie připravila výborný 
křesťanský program pro děti, který je 
dostupný jako internetová stránka nebo jako 
mobilní aplikace. https://hledejanajdi.cz/

Pokud děti preferují dopisy, mohou se 
zapojit do Korespondenčního klubu Dětské 
misie. 

Přihlášku na hodiny náboženství na 
českotěšínských základních školách 

najdete na webu www.narozvoji.cz. 

V říjnu vyjde publikace Evangelíci v rané 
toleranční době v Čechách a na Moravě. 
Připravila ji k vydání doc. PhDr. Eva 
Melmuková-Šašecí. Je však kolektivním 
dílem týmu autorů komise pro toleranční 
přihlášky Poradního odboru pro historická 
studia Českobratrské církve evangelické z 
let 1979 a 1989. Sborník poskytuje souborný 
přehled nově zjištěných skutečností o 
průběhu rané toleranční doby, včetně 
širších souvislostí historického vývoje české 
reformace od 15. století do počátku 20. 
století. Publikace obsahuje téměř 100 stran 
textu, bohatý fotografický materiál a širokou 
kartografickou přílohu. Cena činí 499 Kč, 
předobjednávky za 399 Kč. Vydává Verbum 
Publishing, s.r.o.  

pro chytré hlavy 
Napříč Biblí 
1. Jméno Mojžíšova bratra a kněze ve svatyni 
na poušti?
2. Hebrejský výraz užívaný při modlitbě 
znamenající „Budiž“ nebo „Staň se“?
3. Kdo od svých pěti let kulhal?
4. Kdo nasytil sto mužů dvaceti ječnými 
chleby?
5. Kdo se postil za své dítě, aby se uzdravilo, 
když však zemřelo, umyl se, najedl a napil?
6. Jak se jmenovala žena, která usilovala o 
život Jana Křtitele?
7. Jak se jmenovala Lazarova sestra, která se 

pečlivě starala o hosty?
8. Jak se jmenoval patriarcha, který ve stáří 
oslepnul?
9. Jak se jmenoval mladík, kterého sourozenci 
nazývali „mistr snů“?
10. Město, do kterého si Jonáš zaplatil lodní 
lístek, ale nedostal se tam?

Řešení:
1. Áron, 2. Amen, 3. Mefibóšet, 4. Elíša, 5. 
David, 6. Herodias, 7. Marta, 8. Izák, 9. Josef, 
10. Taršíš

13 1. října 2017 www.Nedělní listy.cz



4. října se bude v 17 hodin konat odpoledne 
chval. 

Sjezd (nejen) evangelické mládeže se 
bude konat 6. – 8. října v Jablonci nad Nisou. 
Z programu: Petr Pokorný, Jiří Mrázek, Josef 
Šlerka, Petr Sláma, Mileia Ryšková, dílny – i 
šperkařská! Cena 250 Kč. Více informací na 
www.e-cirkev.cz nebo www.narozvoji.cz

Evangelizace s podtitulem Kristus není 
mýtus – Bůh, který zachraňuje, Bůh, který 
činí nové věci – se bude konat v sobotu 7. 
října od 18 hodin v kině Vesmír v Ostravě a v 
neděli 8. října od 18 hodin v Divadle v Domě 
kultury města Ostravy na ulici 28. října. 
Bude přenášeno kázání Pera Hyldgaarda 
z Dánska, budou se také konat modlitby 
za nemocné a potřebné a koncert. Vstup 
zdarma. Pořádají ostravské církve. 

Od 13. do 15. října se bude v Orlové 
v Husově domě ČCE konat gospelový 
workshop pod vedením Davida Daniela, 
Gabi Gasior a Lizy Littau. Více informací a 
přihlašování na http://keep-smiling.cz/2014/
info-pro-ucastniky/.

Milí přátelé, zveme vás na cyklus setkávání 
„Manželské večery“, který obohatí a posílí 
váš vztah. Součástí každého setkání je 
romantická večeře. Každý pár sedí u svého 
stolu sám, při svíčkách. Je to váš večer! 
Vtipné videa a promluvy přinesou mnoho 
praktických zkušeností, příběhů ze života a 
inspirativních nápadů. Otázky v příručkách, 
které obdržíte, vás povedou k hlubší diskusi, 
na kterou ve spěchu všedních dní nezbývá 
čas. 

Respektujeme vaše soukromí, o svém 
vztahu nemusíte nikomu nic říkat. Je to váš 
večer. Kurz vychází z křesťanských principů 
a je určen také párům z necírkevního 
prostředí. Kurzem vás provedou manželé 
Otmar a Jana Humplíkovi (23 let spolu, 4 
děti). Kurz je neziskový, to jediné, co platíte, 
je osm večeří. Těšíme se na setkání s vámi! 

Účast na kurzu je omezena maximálním 

počtem 10 párů. Přihlašujte se, prosím, na 
níže uvedených kontaktech co nejdříve. 
Otmar Humplík, e-mail: otmar.humplik@
zabi.cz, tel. 608 823 540. 

Cena kurzu: 800 Kč / osoba, prosím o 
úhradu min. 50 % ceny předem. 

Setkání se konají v banketce pizzerie Altro 
Verdi v Českém Těšíně, ul. Smetanova 9 (v 
1. patře) v 17.30 hodin, dle rozpisu. Pořádá 
ČCE Na Rozvoji. 

Rozpis: Pevné základy 18.10., Umění 
komunikace 25.10., Řešení konfliktů 1.11., 
Síla odpuštění 8.11., Vliv rodiny 15.11., 
Dobrý sex 22.11., Láska v akci 29.11., 
Závěrečná party 6.12.

Zveme vás na vzdělávací projekt pod 
názvem „VENITE: Víra, Evangelium, 
Následování, Inspirace, TradicE“, který 
se bude konat 20.-21.10. 2017 ve FS ČCE v 
Olomouci. 

Akce je určena nejen pro SOMáky, ale 
také pro mládežníky, kteří se aktivně podílí 
na práci s mládeží či je zajímá vzdělávání 
mládeže. 

Odkaz na přihlášky:  goo.gl/BjbKsC. 
Pokud byste měli otázky týkající se tohoto 
vzdělávání, pište na: zmrzlikd@gmail.com

28. října se bude u nás v kostele Na 
Rozvoji konat konference žen - Od dívky 
až po babičku. Hostem bude paní Mária 
Wiesnerová. Bližší info na ohláškách nebo 
na www.konference-zen.cz. 

Zveme všechny členy SCEAV a přátele k 
účasti na slavnostní bohoslužbě, kterou 
bude živě přenášet Česká televize. Ta se 
koná v úterý 31. října 2017 v evangelické 
kostele v Třinci v 17.00.

V den, kdy před pěti sty lety Martin Luther 
zaslal svým 95 tezí proti odpustkům biskupu 
Albrechtu Braniborskému, symbolicky 
začala Reformace církve. 

A přesně o 500 let později si tuto událost 
chceme připomenout na slavnostní 
bohoslužbě, kterou prostřednictvím vysílání 
České televize budou moci zhlédnout tisíce 

co nás čeká
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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! 

Zveme Vás k návštěvě našeho obchodu.
Nabízíme široký výběr rostlin. 
www.zahrady-anna.cz

diváků ve svých domácnostech. 
Srdečně všechny zveme k účasti, třebaže 

se bohoslužba koná netypicky v úterý 
odpoledne. Přijďte a pomozte nám naplnit 
třinecký kostel. Připraven je bohatý 

program se spoustou skvělých vystoupení, 
kázáním biskupa Tomáše Tyrlíka a dalším 
doprovodným programem. 
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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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