
Slovo editora
Milí čtenáři, 
nedbejte podzimních plískanic, zalezte si 
doma pod deku a k tomu si vezměte třeba 
nové číslo Nedělních listů. Co pro vás 
máme tentokrát?
Určitě vám neušlo pětisté výročí reformace. 
I v tomto čísle se mu budeme lehce věnovat. 
V rubrice Otázky přinášíme druhou 
polovinu stručné církevní historie právě s 
reformací. 
Článek norského misionáře Kristiana Lande 
se pak zamýšlí nad tím, proč je v kolébce 
reformace, tedy ve východním Německu, 
prakticky největší procento ateistů na celém 
světě. 
Nezapomněli jsme ani na další rubriky. V 
reportáži se ohlédneme za konferencí žen a 
také za návštěvou skotských bratrů a sester 
v našem sboru. 
Pořádně se koukněte na oznámení. Budou 
tu Vánoce, můžete se tedy zúčastnit sbírky 
na Ukrajinu. A pozor - blíží se také soutěž! 
Požehnaný listopad vám jménem celé 
redakce přeje

 Jana Foberová 

Kolega
Kdysi jsem měl docela v oblibě seriál Věřte nevěřte. 
Moderátor pořadu uvedl vždy několik příběhů a 
diváci měli hádat, které z nich byly vymyšlené 
a které byly natočeny podle skutečných událostí. 
Občas jsem měl i úspěch, zvláště když jsem vsadil 
na systém absurdity. Čím nepravděpodobnější 
děj, tím jste si mohli být jisti, že půjde o skutečnou 
událost. Následující příběh je jako vystřižený z 
onoho pořadu. Nemusíte hádat, zda je pravdivý, 
ale mohou vám po jeho přečtení vytanout na 
mysli otazníky či vykřičníky. Tak nechť vám Bůh 
s tou interpunkcí pomůže... 

Toto svědectví, respektive příběh pochází 
z konce devadesátých let a stalo se jistým 
mementem v mém přístupu k mladým 
lidem, respektive v naléhavosti zvěstování 
dobré zprávy spočívající ve smíření skrze 
Ježíše Krista. Událo se jednoho pátečního 
podvečera, kdy jsem se se svým kolegou 
vracel ze služební cesty z Prahy, kde jsme 
navštívili výstavu farmaceutického a 
zdravotnického zařízení.

Při zpáteční cestě, během které jsme mluvili 
o běžných věcech, jako jsou typy vozů, které 
jsme potkávali na dálnici, kolega projevil 
zájem společně povečeřet v jedné brněnské restauraci. Byl jsem zvyklý šetřit svůj čas a 

páteční podvečer jsem hodlal strávit jinak, 
ale věřím, že mne snad toho večera vedl 
Duch svatý, abych nabídku neodmítl a 
pokusil se ji využít ke sdílení s věcmi, které 
mají pro život člověka trvalou hodnotu. 
Vybrali jsme si jednu poměrně solidní 
restauraci a usedli ke stolu poblíž okna, kde 
již nikdo další neseděl. Vzpomínám si ještě, 
že jsme si oba objednali smažený sýr.

Během hovoru jsem hledal vhodná slova 
jak začít téma rozhovoru, ze kterého by bylo 
možné přejít na zvěst evangelia. Kolega 
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u nás nepracoval dlouho a 
předpokládal jsem, že o mém 
křesťanství nemá ani ponětí. 
Přiznám se, že jsem se bál, abych 
se v jeho očích nestal pouhým 
náboženským náborářem. V 
duchu jsem se tedy modlil, aby 
mi Pán dal vhodná slova, jak se 
kolegy dotknout.

Nebývá pro mne vždy snadné 
začít rozhovor o Bohu a mnohdy 
jsem byl natolik úzkostlivý, že 
jsem jistě působil až nepřirozeně. 
Jaké však bylo mé překvapení, když kolega 
po pár větách na mne pohlédl a sám se mne 
zeptal, zda jsem křesťan a položil mi otázku, 
v čem křesťanská víra spočívá. Dozvěděl 
se patrně o mé víře v Krista od našeho 
společného přítele a od spolupracovníků 
ze svého oddělení. Znovu jsem si mohl 
připomenout známý fakt, že o víře křesťanů 
na jejich pracovišti obvykle vědí i ti, se 
kterými dotyční prakticky nepřicházejí do 
styku.

Kolega měl mnoho otázek týkajících se 
vyvolení, zatracení, možnosti odpuštění 
hříchů a ohnivého jezera. Před každou 
odpovědí jsem se snažil upnout ve své 
mysli k Pánu a spoléhat na jeho vedení. Cítil 
jsem se vnitřně veden k tomu nemluvit jen 
akademicky, ale dával jsem při tom důraz 
na osobní odpovědnost člověka vůči Boží 
výzvě.

Divil jsem se, že prakticky ani na jednu, 
ne vždy snadnou otázku, jsem nemusel 
hledat odpověď. Během rozhovoru jsme 
probrali celé evangelium, včetně pádu 
člověka, Kristovy zástupné smrti, vzkříšení, 
odpuštění hříchu, ale i posledního soudu a 
pekla.

Kolega pozorně poslouchal a odpověděl 
mi, že nyní je mu vše srozumitelné a divil 
se, že po něm nepožadují žádné rozhodnutí. 
Neměl jsem s tímto způsobem dobré 
zkušenosti, a proto jsem mu učinil nabídku, 
že rozhodnutí by měl sám zvážit a předložit 
v pokání svůj život Pánu Ježíši Kristu. 
Dodnes mi v hlavě zní slova, která mi 
nakonec žertem řekl: „A co když mne zítra 
přejede auto?“ Rozpačitě jsem se usmál, 

neboť jsem znal tyto pohrůžky evangelistů a 
považoval jsem je za nemístný nátlak.

Od té doby jsem kolegu dlouho 
neviděl. Když jsem jednoho dne přišel do 
zaměstnání, na nástěnce viselo jeho parte. 
Jeho spolupracovníci mi řekli, že byl zabit 
rychle jedoucím automobilem, když ve 
svém voze vyjížděl od benzínové stanice. 
Vhrkly mi slzy do očí, neboť se mi znovu 
v hlavě rozezněla jeho slova… „a co když 
mne zítra přejede auto?“ Netušil jsem, jakou 
pravdu tehdy měl. Dodnes nevím, zda 
svěřil svůj život do Božích rukou, zda přijal 
nabídku, kterou mu tehdy, věřím, skrze náš 
rozhovor Pán Bůh učinil. Ještě hlouběji jsem 
si uvědomil, jak pomíjející je lidský život a 
jak hrozná je věčnost těch, kteří tuto nabídku 
odmítnou.

Dnes, pokud mám příležitost, již nechci 
možnost této nabídky odkládat komukoliv, 
kdo o ni projeví zájem. Byl jsem sice v 
církvi vyučován, že je třeba dlouze čekat a 
nejdříve člověka vést do církve a až později 
k pokání. Na této strategii je založeno i 
mnoho současných evangelizačních aktivit, 
jako jsou např. Kurzy Alfa. Tato zkušenost 
mi ale pomohla poznat, že tomu tak není. Je 
to až sám Bůh, kdo vede své děti do sborů a 
vyučuje je skrze církev všemu potřebnému. 
Na tom nemůže nic změnit ani špatná praxe 
mnohých evangelistů, kteří využívali spíše 
psychologických metod k tomu, aby dosáhli 
rychlých výsledků. Věřím proto, že je třeba 
člověka vést jak pokání, tak víře v Krista a 
odpuštění hříchů.

Aleš Franc
zdroj: www.apologet.cz
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biblické ženy
Šimonova tchyně
Jméno Šimonovy tchyně neznáme. 
Víme, že ležela v horečce. Nemocná 
žena není ani bohatá ani vlivná a zřejmě 
nemá ani velmi důležité zaměstnání. 
Proč je příběh této ženy tak důležitý, že 
je popsán v evangeliích?

Když učedníci vylíčili Ježíšovi její stav, 
přišel k ní, vzal ji za ruku a pozvedl ji. 
A horečka ji opustila. Uzdravení se 
děje skrze běžné gesto – beze slov, bez 
nějaké modlitby. 

Na důkaz rychlého a úplného 
uzdravení žena vstala z lůžka a 
obsluhovala svou rodinu i návštěvníky. 
Můžeme říci, že pokračovala v 
každodenních povinnostech.

Z určitého pohledu to není ona, 
kdo je v příběhu hlavní postavou. 
Šimonova tchyně ani nepromluví a ani 
se od ní nevyžaduje víra. Evangelista 
Marek i Lukáš upřesňují, že Ježíš 
přišel ze synagogy, tedy z formálního 
do rodinného prostředí. Raná církev 
se tvořila a rostla v řecko-římské 
domácnosti. Použila ji jako model k její 
organizaci. Například se křesťané vzájemně 
označovali jako „bratři a sestry“. Jako 
členové rodiny společně stolovali. Na rozdíl 
od synagogy, ve které byly ženy obvykle 
odděleny od mužů a neměly ani oficiální 
povinnost do ní chodit, byla domácnost 
doménou žen. 

Podobně jako v posledně publikovaných 
příbězích v Nedělních listech Ježíši vůbec 
nevadí, že jde o ženu a hned koná. Vstupuje 
do místnosti, kde leží na posteli. Takovýmto 
chováním porušil zvyky. Bez ohledu na 
taktnost ji chytil za ruku a pozvedl. Důkazem 
Jeho uzdravující moci je fakt, že byla schopna 
vrátit se ke svému každodennímu životu, 
jako by se nic nestalo. Očekávali bychom, 
že jeden z prvních zázraků (podle líčení 
Markova evangelia) bude více senzační. 
Ale je to relativně krátký, zdánlivě obyčejný 
zázrak. Ježíšovy zázraky však nejsou 

předváděním moci! 
Tento zázrak poukazuje na význam 

všech zázraků: jsou to uzdravení, která 
působí Ježíš, aby v každém z nás obnovil 
schopnost sloužit. Ježíš v evangeliích často 
slouží jiným, ale zřídka se v nich hovoří o 
tom, že by posluhoval někdo Jemu. Ježíš se 
očividně vidí jako „model“ člověka, který 
slouží jiným. Šimonova tchyně dělá po svém 
uzdravení totéž co Ježíš. Slouží potřebným. 
Stává se učedníkem. Je příkladem ženy, 
která má svou rodinu a domácnost a přes 
tyto důležité atributy ve svém životě se 
„obyčejnou prací doma“ stále více přibližuje 
Bohu. A o to přece jde.

Ježíš se zjevuje jako ten, kdo odnímá 
nejrůznější těžkosti a soužení z lidského 
života. Naše společenství s Ježíšem nám 
dodává sílu. Když Ježíš vstupuje do lidských 
životů, věci se mění rychle a k lepšímu pro 
ty, kdo jsou otevření.                                                                                                     

JH - NL
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otázky 
Otázky o Bohu 
Jaká je historie křesťanství?  (2.část) 

Reformace
Během let se několik jednotlivců snažilo 
upozornit na nesprávnost teologických, 
politických a lidských práv Římské říše. 
Všichni však byli nějakým způsobem 
umlčeni. Ale v 1517 se německý mnich 
jménem Martin Luther postavil proti 
církevním praktikám a jejich hodnostářům. 
Sepsal 95 tezí, které obsahují Lutherovu 
kritiku toho, co považoval za zneužívání 
náboženství a 31. října 1517 je pověsil ve 
Wittenbergu na vrata místního kostela. 
Toto datum se dodnes považuje za začátek 
reformace a každoročně připomíná jako Den 
reformace. 

Řím označil tyto teze za kacířské a vyzval 
Luthera k jejich odvolání. Lutherovy spisy 
byly páleny, ale on nadále odmítal autoritu 
papeže a své učení neodvolal.

Reformátoři, včetně Luthera, Kalvina a 
Zwingliho, se v mnohých bodech teologie 
odlišovali, ale byli v souladu ohledně důrazu 
na Bibli jako nejvyšší autoritou nad církevní 
tradici a fakt, že hříšníci jsou spaseni milostí 
skrze víru beze skutků (Efezským 2:8-9).

Přestože se katolicizmus navrátil na scénu 
v Evropě a následovala série válek mezi 
protestanty a katolíky, reformace úspěšně 
narušila moc Římskokatolické církve a 
pomohla otevřít dveře moderní době.

Misijní věk
Mezi 1790 a 1900 projevila církev nebývalý 
zájem o misijní práci. Kolonizace otevřela 
oči k potřebě misií a industrializace 
poskytla lidem finanční možnost financovat 
misionáře. Misionáři šli po celém světě 
hlásajíce evangelium, a po celém světě se 
začínaly zakládat církve.

Moderní církev
V dnešní době římskokatolická a východní 
ortodoxní církev podniká kroky k napravení 

svého zničeného vztahu. Vztah mezi 
katolíky a luterány se zlepšil po omluvě 
papeže za smrt Jana Husa. Katolická církev 
je stále podřízená papeži, evangelická církev 
je nezávislá a má kořeny v reformované 
teologii. Církev v poslední době 
všeobecně také zažila vzestup letničního a 
charismatického hnutí, ekumenizmu, ale i 
různých kultů.

20. června 1955 byla v Praze založena 
Ekumenická rada církví v ČSSR, která 
zastřešila protestantské církve. Po roce 
1989 se ERC více otevřela spolupráci i s 
katolickou církví.

Ekumenická rada církví v České republice 
je společenstvím křesťanských církví, které 
vyznávají Pána Ježíše Krista jako jediného 
Boha a Spasitele podle Písem Starého a 
Nového Zákona a usilují uskutečňovat své 
poslání společně ke slávě Boha Otce, Syna i 
Ducha svatého.

Co se můžeme naučit z naší historie
Jestli se nedozvíme z církevních dějin nic 
jiného, měli bychom alespoň připustit 
důležitost Kristových slov – „Nechť ve 
vás přebývá slovo Kristovo v celém svém 
bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte 
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zamyšlení
Misie v kolébce reformace? 

a napomínejte a s vděčností 
v srdci oslavujte Boha žalmy, 
chválami a zpěvem, jak vám 
dává Duch“ (Kolos. 3:16). 

Každý z nás má mít možnost 
vědět, co říká Bible a žít 
podle toho. Ale když církev 
zapomene, co učí Bible a 
ignoruje, co učil Ježíš, přestane 
být Církví Kristovou a zavládne 
chaos.

Dnes je mnoho církví, ale 
jenom jedno evangelium. 
Proto bychom měli být opatrní 
a zachovávat v první řadě 
evangelium, a to předávat dál beze změny 
a Pán bude pokračovat v naplňování slibu 
milovat svou církev. „Milovaní, velmi jsem 
si přál psát vám o našem společném spasení, 

ale teď pokládám za nutné napomenout 
vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy 
odevzdanou Božímu lidu“. (list. Judův 3).

LS - NL

Ten příběh ve mně zanechal hluboký dojem. 
Příběh mladého studenta. Potkal Ježíše. 
Dostal nový život. Nastal čas na jeho křest 
v jednom z berlínských kostelů. Jeho rodiče 
seděli v lavici. Slzy se jim valily po tvářích. 
Jaká krása! Byl jsem unesen, když jsem o 
tom slyšel, ale pak… Oni neplakali radostí, 
ale zoufalstvím. Jak si mohl jejich syn takhle 
nechat vymýt mozek? Jaktože si takovým 
způsobem zničil život? 

Východní Německo – bývalá 
NDR. Tam, kde Luther pověsil 
své teze. Místo vzniku pietismu 
(pietismus je po protestantské 
reformaci nejvýznamnějším 
reformním hnutím v rámci 
protestantských církví, které 
vzniklo ve 2. polovině 17. 
století, pozn. red.) i moderního 
misijního hnutí. Region, 
který požehnal celému světu. 
Region, ve kterém je nyní 
největší procento ateistů na 

světě. Vice než 70 %. Co tam Bůh dělá?  
Ale popořadě. Co se stalo? Jako první nás 

může napadnout komunismus. Odpověď 
však zní - nejen ten. Pokud se podíváme 
na jasný rozdíl mezi západní a východní 
částí Německa, můžeme ze situace vinit 
komunisty. Nicméně východní soused 
Německa, Polsko, rozhodně není ateistické. 
To stejné platí i pro další postkomunistické 

Tento text původně napsal norský misionář Kristian Lande pro norský křesťanský deník Dagen. 
Věříme však, že bude mít co říct i čtenáři Nedělních listů a proto ho otiskujeme. 

5 5. listopadu 2017 www.Nedělní listy.cz



země. Komunisté se snažili zničit církev a 
křesťanskou víru, ale uspěli jen částečně. 

Česko je další ze zemí, ve které je dnes 
ateismus velmi silný. Ale jeho východní 
soused, Slovensko, má velmi aktivní církev. 
Obraz je vice komplexní. Komunismus není 
jediným důvodem pro ateismus.  

Další, co nás může napadnout, je, že jak 
východní Německo, tak Česko podporovaly 
první reformátory. V Česku však byla 
úspěšná protireformace. Protestantství bylo 
potlačováno. Někteří tvrdí, že náboženské 
války, zejména bitva na Bílé hoře, jsou 
hlavním důvodem pro dnešní ateismus. 
Náboženství vedlo k válce. Církev měla moc 
nad lidmi – ničila jejich svobodu. To vám 
často poví Češi, když se jich zeptáte. 

Náboženství bylo součástí života i v dalších 
evropských zemích 17. století. Náboženství 
byla jedna věc, politický boj o moc byl však 
důležitější. To, co se dělo, mělo samozřejmě 
vliv na populaci. Růst pietismu je reakcí na 
války té doby. Víra najednou byla brána 
vážně, byl o ni zájem. Všechno tohle začalo 
ve východním Německu. 

Hrabě Zinzendorf, lídr Moravských bratří, 
byl jedním z těch, kteří měli velký vliv na 
pietistické hnutí. Moravští bratři šli jako 
misionáři do všech koutů světa – dokonce 
se prodávali do otroctví, aby mohli přinášet 
evangelium otrokům v karibské oblasti. 
Silně ovlivnili Johna Wesleyho na jeho cestě 
s Pánem. Jednoduše – měli vliv, který trvá 
dodnes. 

Ale ne tam, odkud pocházeli. Zinzendorf 
byl z Halle, města, které má v dnešním 
Německu jeden z nejnižších počtů křesťanů. 
Moravští bratři pocházeli z dnešního Česka. 
Co se stalo? Může být důvodem to, že hnutí 
nebylo lokálními panovníky ve východním 
Německu a Česku vítáno, a tak se místo 
toho rozšířilo do zbytku světa? Stejně tak, 
jako perzekuce prvních křesťanů vedla k 
rozšíření misijního hnutí do celého tehdy 
známého světa? 

Pravděpodobně na to není jednoduchá 
odpověď. Otázka pro nás nicméně zní: Co 
s dnešní situací dělá Bůh? Koho posílá? Kdo 
půjde? 

Před několika lety dělala Normisjon 

(Norská misijní organizace, pozn. red.) 
průzkum misijních potřeb a příležitostí v 
Evropě. Bylo zjištěno, že ogranizace by se 
měla zaměřit na východní Německo a Česko. 
Předpokládám, že ostatní norské misijní 
organizace by došly k témuž. Předkládám 
vám některé nápady, které, jak věřím, 
jsou důležité, pokud se rozhodneme pro 
misijní iniciativu ve východním Německu. 
Jsou založeny na vlastních zkušenostech, 
rozhovory s křesťany, kteří tam vyrostli, a 
všeobecné misijní strategií: 

1) “Pokud chceš jít rychle – jdi sám, 
pokud chceš jít daleko – jdi s někým,” 
říkají Afričané. Partnerství je v misii velmi 
důležité. Které hnutí / organizace / církve už 
ve východním Německu působí? S kým se 
můžeme zkontaktovat?

2) Čemu čelí východní Němci? Co se děje 
v jejich společnosti? Mnoho východních 
Němců v posledních volbách volilo 
populisty. Analýza tento výsledek spojuje 
s vysokou nezaměstnaností v regionu. Jak 
tam můžeme být solí a světlem? Vytvořit 
pracovní místa? Východní Německo nemá 
nouzi o církevní budovy a faráře. Potřebuje 
křesťany, kteří reprezentují Ježíše tam, kde 
jsou. 

3) Okuste a vizte, že Bůh je dobrý, říká 
Bible. Moje zkušenost z Česka ukazuje, 
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že když rodiče, nebo spíš praprarodiče, 
odmítli Ježíše, jejich děti, vnuci a pravnuci 
si myslí, že křesťanství už bylo vyzkoušeno, 
nefungovalo, a tak se o něj nebudeme dale 
zajímat. 

“Nebylo to takové, jaké jsem myslel. 
Nikdo mě neodsoudil, užil jsem si to,” říkají 
pak překvapeně, když potkají křesťany. 
Jejich setkání s křesťanskou komunitou 
neznamená setkání s perfektními lidmi, jak 

se obávali. Setkají se s lidmi, kteří nejsou 
bezchybní, ale nesou ostatním Ježíše. A 
taková setkání bývají pro mnohá, včetně 
mě, startovní čárou pro chození s Ježíšem. 
Dnes je potřeba říct lidem nejen to, že církev 
a víra už nejsou o válce a moci, ale že mají 
být žity v našich životech. Je potřeba nového 
misijního bratrského hnutí ve východním 
Německu. Kdo půjde? 

Kristian Lande

reportáž
Konference žen
Je 28. října, před devětadevadesáti lety 
jsme založili republiku, ale já myslím na 
něco jiného. Mířím k nám do kostela na 
mezidenominační konferenci žen – Od 
dívky až po babičku s tématem Nadčasový 
Bůh. Dneska nepůjdu hlavním vchodem 
přes registraci. Mám trochu jinou úlohu – 
jistá osoba mě nabechtala, abych konferenci 
uváděla. Žaludek mám na vodě, ale nejspíš 
to nejde poznat, protože mě potkávající 
chválí, jak to je super, že nemívám trému. 
Kdyby věděli! Přípravy už běží, kuchyně 
se chystá, mikrofony vepředu stojí, lepím 
na záchod cedulku, že tam je záchod a 
vyčkávám příchodu zbytku realizačního 
týmu. 

Realizační tým není v úplně dobrém 
rozpoložení, dvě z nás tady kvůli náhlé 
indispozici nejsou, další strávila předchozí 
večer s dítětem na pohotovosti. Někdo 
prorokuje, že když se to takhle sype, 
konference se vydaří. Doufáme, že je to 
pravda a děláme si modlitební chvilku. 

Do kostela už proudí davy žen, i když 
jsme prvně byly trochu skeptické, že jich asi 
přijde málo, protože je prodloužený víkend 
a navíc i jiné křesťanské akce, nakonec je 
přihlášených okolo devadesáti. Přicházejí i 
hlavní hosté, tedy řečníci, kteří budou mít 
na konferenci seminář, manželé Wiesnerovi. 
Chci si trochu promluvit s Máriou, abych 
věděla, co o ní mám ohlásit. „Jste bojovnicí 
proti rasismu!“ vytahuju trumf, který jsem 
našla v jedněch slovenských novinách. 
Dostává záchvat smíchu: „Hej? To stě si o 
mně prečítala? Písali to v jedných novinách, 
pretože nechceli napísať, že som kresťan. 
Veď všeci kresťania sú bojovníkmi proti 
rasismu, však?“ To má pravdu. Moje pracně 
zapamatované údaje o ní jsou ale v tahu. 

Nemám čas nad tím dumat, musím ještě 
zajistit odemknutí záchodu. U záchodu visí 
pět klíčů, nesedí ani jeden, David mezitím 
na dataprojektoru spouští odpočet k začátku 
konference, že už je čas, furt nemůžu 
odemknout ten záchod. No nejde to. Kam 
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ty ženské budou chodit? Poprosím Kubu a 
běžím zahájit dvanáctou mezidenominační 
konferenci žen. Dali mi bezdrátový 
mikrofon, to je super, tím je vyřešena moje 
noční můra, že se zamotám do šlauchu od 
mikrofonu a upadnu. 

Vnoříme se do chval, pozdraví nás Otmar a 
pak už je na programu Mária, kterou ohlásím 
jako hudebnici, učitelku na konzervatoři 
a zakladatelku několika kapel. Seminář 
má název Nadčasový Bůh, stejně jako 
konference. Mária ho pojme jako svědectví. 
Pokud byste ji potkali, možná byste si tipli, 
že vyrostla v křesťanské rodině, od mládí 
působila ve chválicích kapelách, mezitím 
vystudovala konzervatoř, stala se učitelkou 
hudby, v mezičase se vdala a s manželem 
muzicíruje. 

Chyba. Mária byla pěkné kvítko a nejlepší 
na ní je její upřímnost. Vypráví o svém mládí, 
cigaretách, drogách, mužích, večírcích, 
nevydařeném manželství, rozvodu i 
pozdějším obrácení a vše prokládá svými 
písněmi. Vysvětluje, že důležité není babrání 
se v minulosti ani upínání se na budoucnost, 

ale přítomnost. To, co je teď. Rozhodneme se 
pro Boha teď? 

Během obědové pauzy se konečně pořádně 
najím. Trochu mě mrzí, že plánované 
varhany, které měly zahájit odpolední 
program, nebudou, protože se nenašel 
varhaník. Chvíli před koncem obědové 
přestávky mi ale do cesty vleze David. 
Chudák. Přemluvím ho, aby varhanní 
písní důstojně zahájil druhou polovinu 
konference. Tváří se sice, jako by mi měl 
darovat vlastní játra, ale odkráčí nahoru. 
Spustíme odpočítávání a v momentě, kdy 
se na časomíře ukáže 00:00, se seshora ozve 
Chariots of fire od Vangelise. No paráda! 
Víte, pro nás jsou možná varhany poněkud 
obvyklé, slyšíme je každý týden, jsou všední, 
ale když nad tím tak přemýšlím, ženy z 
jiných denominací je ve svých modlitebnách 
a sálech, kde se setkávají, nemají. 

Odpolední program je už i pro muže a tak 
se kostel ještě více naplní. Mária spolu se 
svým manželem Peterem budou hovořit o 
lásce a úctě v manželství. Skvělé je, že to není 
jen suché povídání dvou manželů sedících 
dva metry od sebe, ale společné vyprávění, 
Mária s Peterem jsou upřímní, štenkrují se a 
občas obejmou. 

Vysvětlují, že pokud v manželství není 
něco v pořádku, nemáme hledat chybu u 
toho druhého, ale obrátit se především k 
sobě. Zkoumat, co děláme špatně my a co 
můžeme udělat pro to, aby to fungovalo 
lépe. Nemáme dělat nic, o čem víme, že by 
to tomu druhému mohlo ublížit. 

Ženy by měly přijmout co, co říká Písmo: 
Hlavou ženy je muž, hlavou muže je 
Kristus. Pokud žena bude zabírat místo 
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muži, nebude manželství správně fungovat. 
Žena akceptuje, že muž je nad ní, a muž má 
za manželství odpovědnost. 

Je důležité rovněž pracovat s tím, co máme 
– rozuměj s tím partnerem, kterého nám 
dal Bůh. Mária říká, že jí bývalo občas líto, 
že Peter není také hudebník. Není. Ale má 
jiné úžasné schopnosti a vlastnosti. Peter 
zase vzpomíná, jak ho málem porazilo, 
když zjistil, že mají v lednici tři otevřená 
mléka. Copak se ona nemůže soustředit, aby 
vypotřebovala prvně jedno, pak druhé a pak 
třetí? Kdyby dvě, ale tři???!!! A navíc mu 
ještě tvrdí, že je ona neotevřela. Rozhodl se 
ale zatnout zuby a nenadávat, nekritizovat. 
Copak za to mléko stojí? Později se navíc 

ukázalo, že mléka skutečně otevřel někdo 
jiný.

Mluvili mnohem víc, mnohem dýl, velmi 
zajímavě. Rozhodně vám doporučuji pustit 
si záznam semináře na www.
konference-zen.cz. Nebudete 
litovat. 

A pak už je konec. Děkujeme, 
modlíme se, a končíme. Mária 
mi děkuje: „Ďakujem, že stě 
nepovedala, že som bojovnicí 
proti rasismu.“ Rádo se stalo. 

A ještě něco. Ono se to nezdá, 
ale až teď, kdy jsem mohla 
nakrátko být součástí realizačního 
týmu, jsem zjistila, kolik je toho 
potřeba na konferenci nachystat 
a naplánovat. Není to jen pozvat 
hosta, zařídit místo, chválicí 

kapelu a užívat si to. Je to o shánění 
a zajišťování tisíců drobností. Zajistit 
výzdobu. Objednat dárečky pro účastníky. 
Sehnat košíčky na sbírku. Ozvučit kostel. 
Zajistit fotografa. Uvařit guláš. Uvařit čaj. 

Popsat termosku, že tam je čaj. 
Zajistit dostatek misek, příborů, 
skleniček a buchet. Koupit ovoce. 
Popsat dveře tak, aby se účastnice 
zorientovaly. Vytisknout seznam 
účastnic k registraci. Spočítat 
vybrané peníze. Koupit dárek 
mluvčím. Zajistit někoho, kdo 
bude nalévat guláš. Zajistit 
někoho, kdo bude odnášet špinavé 
talíře. Zajistit klavír. Zajistit, 
aby bylo v kostele zatopeno. A 
další. Další. Děkuji realizačnímu 
týmu, který toho měl spoustu 
na práci, a přitom na sebe nijak 

neupozorňoval. Děláte skvělou práci! 

JF - NL

foto: Marcela Faltová 
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Návštěva ze Skotska
Čas plyne a já už teď jen s úsměvem na rtu 
vzpomínám...

Jak jistě víte, byla otevřena možnost 
partnerství se sborem ve Skotsku. Na 
pozvání již loni v listopadu vyrazila čtveřice 
z našeho sboru na cestu do Skotska. 

Nyní, a je to až neuvěřitelné, že je tomu 
měsíc, jsme měli možnost přivítat u nás ve 
sboru čtyřčlennou skupinku ze Skotska ve 
složení tři ženy a jeden muž – Alison, Shona, 
Sandra a Jim, ve věku 51 až 66 let. 

Cílem jejich týdenní návštěvy bylo 
seznámit je s vedením sboru, aktivitami 
a duchovním životem našeho sboru, ale 
také ukázat jim prostředí a blízké okolí, ve 
kterém žijeme.

Přivítání a první setkání se konalo 1. 10. 
2017 během nedělních bohoslužeb, kde 
nám Skoti formou prezentace představili 
svůj sbor a také místo, kde žijí. Jim, jakožto 
skvělý hudebník a dudák, který je rovněž 
členem národního „dudáckého orchestru“, 
dokonce zahrál na elektronické dudy.

Přípravný tým se postaral o velmi pestrý 
program, kterého se mohl zúčastnit každý 
sborovník. V průběhu týdne hosté navštívili 
tiskárnu Finidr, církevní školku Loďku, byli 
přítomni v hodině angličtiny na Gymnáziu 
Josefa Božka, zúčastnili se sborových aktivit 
– např. bohoslužeb a Večeře Páně pro seniory 
a následného posezení, nácviku pěveckého 

sboru, skupiny Biblického studia, setkání 
dorostu a mládeže. 

Byla pro ně připravená komentovaná 
prohlídka Ježíšova kostela na Vyšní bráně, 
poté procházka k Piastovské věži. Bratři 
faráři se postarali o poznávací výlet do 
Rožnova pod Radhoštěm do skanzenu a také 
dva hosté ze Skotska měli zájem navštívit 
koncentrační tábor v Osvětimi. 

Pracovníci střediska Eben Ezer 
v Horním Žukově přiblížili 
hostům práci se svými klienty 
a připravili pro ně malé 
občerstvení. 

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 jsme s 
hosty strávili poslední společný 
den. Dopoledne jsme strávili 
v Hornickém muzeu Ostrava 
Landek a poté si mohli hosté 
v obchodním centru Karolina 
nakoupit dárky pro své blízké. 

V podvečer se přípravný tým 
setkal s hosty u společné večeře 
v sálu kostela Na Rozvoji, 
kde proběhlo zhodnocení 
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stráveného týdne a následné 
spolupráce mezi sbory.

Vzhledem k nevalné účasti 
a snad i jazykové bariéře 
ostatních sborovníků jsme 
se dohodli na přátelském 
setkávání bez smlouvy o 
vzájemné spolupráci. 

Přesto máme pro sestry a 
bratry ze Skotska dveře vždy 
otevřené a taktéž jsme vřele 
vítání my tam – ve Skotsku 
ve městě Arbroath. 

Bude-li zájem, mohou naši 
mládežníci využít kontakty 
pro práci au-pair, zúčastnit 
se dětských táborů jako 
pomocní vedoucí, případně 
tam vycestovat jako dobrovolníci, kteří by 
chtěli po dobu prázdnin pomáhat ve sboru 
a zdokonalovat se tak v angličtině.

Před návštěvou Skotů v našem sboru jsem 
se velmi obávala společně stráveného času. 
Pro znalé anglického jazyka je to banalita, 
ale pro neustálého začátečníka a ještě k 
tomu introverta je to obrovský handicap. 
Přesto jsem celý týden vnímala jen podporu 
a pomoc při společné konverzaci, a prožila 

moc milý a pěkný čas. 
Srdečně děkuji všem, kteří se jakkoliv 

podíleli na přípravách a organizaci (ať už 
něco upekli, uvařili, pozvali na večeři nebo 
se zúčastnili nějakého programu) a obrovské 
srdečné díky patří dobrovolným hostitelům 
Editě Walachové a manželům Szczurkovým. 
Děkujeme!!!

Lucie Haroková

foto: David Harok
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pro chytré hlavy 
Kvíz pro děti
V každém řádku je jedno slovo, které tam nepatří. Najdeš je?

auto, autobus, jízdní kolo, letadlo, tramvaj, vlak
ježek, kočka, medvěd, srna, veverka, zajíc
bunda, čepice, kozačky, kraťasy, rukavice, šál
dýně, jablka, hrušky, meruňky, švestky, třešně

letadlo-létá ve vzduchu, kočka-domácí zvíře, kraťasy-letní oblečení, dýně-zelenina
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ze života sboru
Křty, pohřby, jubilanti
Zaříjové křty
Sofia Gablerová
Helena Kawuloková

Říjnové křty
Barbora Pražáková
Markéta Neumanová 

Říjnové pohřby
Erwin Macura 

Listopadoví jubilanti
Kristina Pnioková, Gertruda Trentinová, 
Vratislav Weisman, František Hendrych, 
Dagmar Kokotková, Marie Kubačová, 
Stanislav Kloda, Ján Janiček, Milan Urbaniec

Oznámení
Milí členové sboru! 
Dne  17.10. se uskutečnila informační 

schůzka Pomoci Těšínského Slezska k 
adventní sbírce pro sirotky a seniory v 
ústavech tří rajonů Zakarpatské Ukrajiny. 
O sbírku nás prosí ředitelé ústavů, protože 
Ukrajina chudne následkem nekončícího 
válečného stavu a dárky přinesou radost 
obdarovaným tím větší, že jsou od nás.
Ti nejstarší si pamatují  dobu,kdy patřili 
po vzniku Československa k nám.Letos, 
podobně jako loni, si přejí hračky plně 
funkční, školní potřeby: pastelky, tužky, 
strouhátka, bloky, prupisky a náhradní 

náplně, omalovánky, pravítka. Dále jsou 
potřebné kartáčky na zuby a zubní pasty, 
toaletní tuhá mýdla, prosím jen NE tekutá 
ani šampony a samozřejmě finance, protože 
se mnohé potřebné věci budou kupovat na 
Ukrajině. Zakoupené věci můžete vložit 
do sáčku nebo reklamky a my je uložíme 
do krabic, které je možno kontrolovat na 
hranicích. 

Nevhodné jsou české knihy, protože text 
je pro ně nesrozumitelný. Sběrné místo je 
kancelář sboru, a to od 9 do 12 hod,jen v 
pátek od 14 do 17 hod. Pokud Váš finanční 
dar přesáhne 500Kč, můžete si vyžádat 

Adventní biblická soutěž
Milí čtenáři, milí sborovníci, už teď se můžete těšit. 
První adventní neděli, tj. 3.12.2017, bude zahájena biblická soutěž, která je určená 
každému, kdo umí číst a má Bibli, nejlépe ekumenický překlad. Soutěž bude probíhat ve 4 
kolech (každý týden, jedno kolo), ve kterých bude úkolem správně odpovědět na 3 otázky. 
Na hledání odpovědí je čas vždy týden (od neděle do následující neděle). Odpovídat je 
možné pomocí soutěžního lístku, který příslušnou neděli najdete v kostele vzadu na 
stolečku. Doma napíšete odpovědi a do další neděle lístek odevzdáte v kostele do označené 
krabičky. 

Hlavní výhra: Sborový víkendový pobyt, 
který proběhne na jaře 2018 
Další výhry: Předplatné Nedělních listů, 
poukázky do Biblosu

Vyhodnocení celé soutěže proběhne během 
bohoslužeb 26.12.2017.  
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co nás čeká
Dětská misie zve všechny pracovníky 

s dětmi na Předvánoční seminář, který 
se bude konat ve středu 8. listopadu v 16 
hodina na ústředí SCEAV Na Nivách 7. 
www.detskamisie.cz

Ostravské Listopadání – minifestival 
nejen křesťanských hudebníků - se bude 
konat od pátku 10. do neděle 12. listopadu 
v Ostravě v klubu Parník. Páteční program: 
19:00 Pavel Helan, sobota: 9.30 hudební 
dílna s Ladislavem Moravetzem, 14.00 
Lukáš Burian, 15.00 Peter Janků, 16.00 
Roman Dostál, 17.00 Moby Dick, 19.00 Jarda 
Svoboda, neděle 10.00 hudební bohoslužby 
s Večeří Páně v červeném Kristově kostele, 
11.30 beseda s f. Joelem Rumlem, 12.30 
porada mládeže (SOM). S sebou spacák 
a karimatku. Cena 200 Kč pro přihlášené, 
150 Kč pro přihlášené členy SEM ČR, 250 
Kč nepřihlášení, 100 Kč částečná účast. 
Více informací a přihláška na listopadani.

evangnet.cz. Pořádá farní sbor ČCE Ostrava 
a Moravskoslezský SEM. 

Konference rodin se bude konat od 17. 
do 19. listopadu v hotelu Relax v Rožnově 
pod Radhoštěm. Z programu: přednášky: 
Jak budovat zdravou rodinu v nezdravém 
prostředí?, Křesťanská výchova – Strašení 
Bohem, Recept na úspěšné manželství  aneb 
mluvit spolu a rozumět si, Deformace a 
reformace v rodině – nová šance obnovy; 
semináře: Krize v manželství – výzva, 
nebo hrozba?!, Výzvy současné rodiny – z 
praxe Slezské Diakonie, Děti a disciplína 
ve výchově, Síla povzbuzení, Manželství 
bez prstýnků?!, Chlapi sobě II. Přednášející: 
Bedřich Kostlán, Zdeněk a Stanislava 
Kašpárkovi, Ladislav Adamovič. Paralelně 
s programem konference probíhá program 
pro děti od pěti let. Více informací a 
přihláška na http://www.kr.sceav.cz.

potvrzení pro odpočet z daně. 
Informaci o sběru hraček dostaly na 

začátku prázdnin také děti v nedělní škole, 
prosím, připomeňte jim, že sbírka je teď 
aktuální. Na otázky ráda odpovím na 
tel.728 467 820   Helena Cieslarová

Poděkování dorostu
Milí bratři a sestry z dorostu, potěšili 

jste mě a jistě i přítomné členy sboru 
Vaším vystoupením v neděli 22.10. při 
bohoslužbách. Vím,že Vám to dalo hodně 
úsilí a snažení sezpívat se tak, aby to bylo 
k poslechu - to však platí i pro profesionály, 
ale pěkně se Vám to povedlo. Navrhuji Vám 
- zpívejte vždy s námi písně z kancionálu, 
zvyknete si na společné zpívání, na rytmus, 
nádherný text písní k Vám bude promlouvat 
a bude se Vám pak snáze nacvičovat nové 
písně. Bohoslužby rozezpíval reformátor 
Martin Luther a mnohé písně jsou modlitby. 
Když modlitbu zpíváte - jako byste se 
modlili dvojnásobně. Děkuji Vám a těším 
se na další Vaše vystoupení. Pán ať žehná 
každý Váš den! 

Helena Cieslarová

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. 

V říjnu vyšla 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.  
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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

Drazí mládežníci a konfirmandi, rádi 
bychom Vás pozvali na podzimní setkání 
konfirmandů a mladší mládeže, které 
se uskuteční od 24. - 26. listopadu 2017 
v Olomouci. Setkání nese název: Rytíři. 
Můžete se těšit na: Písničky, hry, stará i nová 

přátelství, zamyšlení a v neposlední řadě i 
čtení Bible. 

Přihlašovat se můžete do 17. listopadu 
přes web mládeže: http://moravskoslezska-
mladez.evangnet.cz/index.php
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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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