
Slovo editora
Milí čtenáři, 
ani se mi to nechce věřit, ale Nedělní listy 
vstupují už do třináctého ročníku svého 
fungování. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a 
těšíme se na další rok novinového tvoření.
Jak už to bývá v lednu zvykem, něco 
zůstává, něco se mění. V úvodníku tento 
rok nebudeme pokračovat se svědectvími. 
Připravili jsme si pro vás rozhovory - a to 
rozhovory s bývalými členy sboru, kteří z 
nějakého důvodu zakotvili ve sboru jiném. 
Dozvíte se jednak o tom, jak se bývalí 
sborovníci mají, jednak i něco o jejich 
nových sborech. Takže můžeme srovnávat 
a nechat se inspirovat. 
Sestra Helena Cieslarová bude přispívat 
krátkými zamyšleními inspirovanými 
knihou Bůh je rozpálená pec plná lásky. 
Jiné věci se nemění. Budete se setkávat 
i s biblickými ženami, i s otázkami. A 
samozřejmě i se zamyšleními, reportážemi, 
fejetony. A tak dále. 
Požehnaný nový rok vám jménem celé 
redakce přeje 

Jana Foberová 

„Snažím se žít 
radostně!“ - Rozhovor s 
Lukášem Kuboněm 

Lukáši, mohl bys čtenářům Nedělních listů 
představit sebe a svou rodinu?

Je mi 39 let, narodil jsem se v Třinci, se svými 
rodiči a bratrem Davidem jsem vyrůstal 
v Českém Těšíně. Mé dětství bylo krásné, 
harmonické a plné lásky. Rodiče i prarodiče 
(můj dědeček Gustav Cienciala byl farářem 
ve Slezské církvi evangelické a.v.) mi 
předávali evangelium. Svou víru s námi 
žili. Vše pro nás děti bylo velmi přirozené. 
Navštěvoval jsem gymnázium v Českém 
Těšíně, poté jsem vystudoval pražskou 
právnickou fakultu, kde jsem promoval 
v roce 2002. Oženil jsem se a zakotvil v 
Praze. Od roku 2005 doposud působím jako 
samostatný advokát.

Moje manželka Romana také vyrůstala 
v Českém Těšíně. Poznali jsme se při 
setkávání těšínské evangelické mládeže. 
Mám dvě děti - Honzu a Verunku. Bydlíme v 
rodinném domě na okraji Prahy. Jsme členy 

farního sboru 
Českobratrské 
c í r k v e 
e va n g e l i c k é 
v Praze 6 – 
Střešovicích.

My dva se 
známe právě 
z mládeže z 
Rozvoje. Jak 
na období 
působení v 

našem sboru vzpomínáš a co konkrétního 
se ti vybavuje?

Vybaví se mi verš z 2. listu Timoteovi. Byla 
to doba, kdy jsem byl, a to už od samého 
dětství, vyučován ve znalosti svatých Písem, 
která mě učí moudrosti, abych dosáhl 
spásy vírou v Krista Ježíše. My oba jsme 
dospívali v porevolučním období, kdy byl 
ve společnosti po dlouhých desetiletích 
totality patrný hlad po duchovních věcech. 
Vzpomínám na některá setkání mládeže, 
kdy se nás shromáždilo třeba i 80. To byla 
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opravdu síla. Nutno dodat, že jsem se stal 
součástí skupiny mládeže „protekčně“ už 
v době, kdy jsem chodil na základní školu, 
ještě před konfirmací. Myslím, že jsem tam 
byl nejmladší, prostě benjamínek. Bylo to 
nesmírně vzrušující.

Co tě vedlo k tomu odstěhovat se z Českého 
Těšína?

Po ukončení studií na vysoké škole v Praze 
bylo vcelku logické, že se nabízely první 
pracovní příležitosti právě zde. Někteří naši 
kamarádi se sice domů vrátili a začali svou 
kariéru budovat tam, my jsme ale v Praze 
zakotvili poměrně přirozeně. Praha nám 
učarovala, vznikla zde celá řada nových 
přátelství, takže jsme se tu nikdy necítili 
sami nebo opuštěni.

Podle čeho, jakých kritérií jste vybírali 
sbor, ve kterém zakotvíte?

V době vysokoškolského studia (pokud 
jsme na víkend zůstávali v Praze) jsme o 
nedělích navštěvovali jeden pražský sbor 
Církve bratrské, zavítali jsme příležitostně 
i k římským katolíkům do Břevnova či 
k Salvátorovi. Někdy v roce 1999 jsme 
navštívili farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Praze 6 – Střešovicích, kde 
působil pan farář Jaroslav Vetter, který 
byl pro mě osobně doslova zjevením. Jeho 

způsob zvěstování evangelia, tedy vskutku 
dobré zprávy o Boží sebeobětující lásce k 
člověku, byl pro mne do té doby naprosto 
nevídaný. Po ukončení činné služby se 
stal farářem sboru Pavel Pokorný, dnes ve 
sboru působí v tandemu s farářkou Lenkou 
Ridzoňovou. Ve sboru jsme zakotvili, stali 
jsme se jeho členy, byly zde pokřtěny obě 
naše děti. Jsme tu doma.

Jak bys charakterizoval společenství, v 
němž působíte?

Napadá mne slovo otevřenost. Jedním 
dechem je však nutno dodat, že nejde o 
otevřenost bezbřehou, bez hranic, vedoucí 
ke ztrátě identity. Mám na mysli nejen 
otevřenost ve vztazích mezi lidmi, ale 
zejména otevřenost pro stále nové Kristovo 
přicházení. Pod kazatelnou slýcháváme, že 
Boží je ten, kdo má Kristova Ducha a žije 
život v pravdě; Kristus nás zve na cestu, 
cestu naděje a života.

Ve sboru je velké množství hudebně 
nadaných lidí, církevní hudbu má u nás 
na starost do služby povolaný sborový 
kantor, absolvent Semináře církevní hudby 
Evangelické akademie (SCHEA), jakési 
„kantorské školy“ Českobratrské církve 
evangelické.

Přiblížíš nám více službu vaší rodiny v 
církvi?

Jsem presbyterem našeho 
sboru, působím ve 
střešovickém pěveckém 
sboru, příležitostně 
doprovázím zpěv hrou na 
kytaru. Manželka je učitelkou 
nedělní školy, podílí se i na 
jiných aktivitách ve sboru při 
práci s dětmi, na celocírkevní 
úrovni je pak členkou 
poradního odboru pro práci 
s dětmi (POD). Naše děti 
slouží v posledních letech 
zvěstováním evangelia v 
podobě vánoční pohádky, 
příležitostně také zazpívají 
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při bohoslužbách. Syn 
Honza se nyní připravuje na 
konfirmaci.

Věnuje se váš sbor misii nebo 
mimocírkevním aktivitám?

Někteří členové našeho 
sboru již po léta pravidelně 
navštěvují Domov sociálních 
služeb Vlašská, který poskytuje 
pobytové a ambulantní 
sociální služby osobám s 
mentálním postižením. Náš 
sbor je také zapojen do služby 
ve věznicích, zejména pak 
ve věznici ve středočeské 
obci Vinařice, kam spolu s 
vězeňským kaplanem dochází i někteří 
dobrovolníci.

Co politická platforma? Je třeba blížící se 
volba prezidenta aktuálním celosborovým 
tématem?

To jsi se dotkla velmi zajímavého a dnes 
navýsost aktuálního tématu. Členy 
střešovického sboru jsou mnohé osoby 
zajímající se o věci veřejné, někteří působili 
i ve vysoké politice. Tyto otázky jsou tedy 
poměrně častým tématem rozhovorů, se 
zvýšenou intenzitou pak v době předvolební, 
tedy právě v těchto dnech. Přestože bych 
varoval před tím, aby se jakékoliv církevní 
společenství proměňovalo v politický klub, 
jsem přesvědčen o tom, že v církvi tato 
témata nepochybně mají své místo.

Pokud jde o blížící se volbu prezidenta 
republiky, pak i zde se ukazuje, že svět 
je velmi fragmentovaný. I v naší zemi 
pozorujeme rozdělení společnosti. Lidé 
žijí ve svých „bublinách“ a často nerozumí 
uvažování jiné, odlišné skupiny. Často chybí 
vzájemný dialog. Všude v Evropě žel také 
poslední dobou platí, že mnozí lidé přestali 
mít v úctě vzdělance a inteligenci – to jistě 
není dobře.

Nemalá skupina obyvatelstva podporuje 
stávajícího prezidenta Zemana a velmi 
pravděpodobně mu dá svůj hlas i v 

nadcházejících volbách. Velmi bych si však 
přál, aby se i uvnitř této skupiny našli 
takoví, kteří nechtějí a nemohou přitakat 
lžím, hulvátství, zlobě, zášti, nenávisti, 
zlovolnostem, lstem a urážkám. Kdo 
rozeštvává, staví na strachu, rozděluje, nešíří 
pokoj (ale právě naopak), nemůže při volbě 
prezidenta počítat s mým hlasem. Volba 
Miloše Zemana by dle mého hlubokého 
přesvědčení byla v přímém rozporu s tím, 
čemu, a především komu věřím. Ve volbě 
podpořím kandidáta slušného, poctivého, 
pravdomluvného a důvěryhodného – tím je 
pro mne Jiří Drahoš.

Říkal jsi, že působíš jako advokát. Na jaké 
právo se specializuješ?

Právní služby poskytuji v poměrně širokém 
spektru platného práva, a to jak fyzickým, tak 
právnickým osobám. Základem jsou právní 
služby v oblasti civilního práva hmotného 
i procesního (své klienty tedy zastupuji 
také v soudních nebo rozhodčích řízeních). 
Specializuji se na právo nemovitostí.

Dostáváš se někdy při své práci do 
konfliktu s Božími normami? Pokud ano, 
jak to řešíš? Máš v práci nějaký prostor pro 
šíření evangelia?

Rozlišování mezi dobrým a zlým je 
samozřejmě přítomno nejen při velkých 
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životních volbách, ale právě i v malých 
každodenních rozhodováních, a to ať v 
soukromém nebo pracovním životě.

Přestože musím k výkonu svého 
povolání přistupovat se vší rozhodností a 
odhodlaně, vždy se snažím být poctivý a 
slušný. Zákonnými prostředky (v souladu s 
právními předpisy a stavovskými předpisy 
České advokátní komory) chráním a 
prosazuji práva a oprávněné zájmy mého 
klienta. Jsem přesvědčen o tom, že poctivá 
služba v konkrétní pracovní oblasti, v níž se 
člověk zrovna nachází, je úkolem každého 
křesťana a je službou Bohu.

Snažím se žít radostně a usiluji o to, abych 
působil pokoj. Vždyť přece máme zaslíbení, 
že v takovém případě bude Bůh lásky a 
pokoje s námi.

Jak si při tvém zaměstnání a vytížení 
organizuješ čas na své koníčky?

Ve volném čase se věnuji hlavně sportovním 
aktivitám. Musím si však tyto činnosti 
předem plánovat, jsou součástí mého 
kalendáře stejně jako soudní jednání 
nebo schůzky s klienty. V době, kdy mám 
naplánovanou nějakou mimopracovní 
volnočasovou aktivitu, jednoduše vím, že 
už nemám čas na nic jiného. Tento systém se 
mi osvědčil, vřele ho doporučuji.

Která je tvá oblíbená, obdivovaná biblická 
postava? Verš, o který se každodenně 
opíráš?

Kategorie nejlepší, největší či nejoblíbenější 
jsou v lecčem ošidné. Zřejmě jsi si 
toho také vědoma, a proto se ptáš na 
oblíbenou a nikoliv nejoblíbenější 
postavu. 

Stejně ale odpovím trochu jinak. Je 
pozoruhodné, že lidé v nesčetných 
příbězích Bible (nazvěme je biblickými 
hrdiny) jsou často ustrašení, 
malověrní, chybující (jistě, jindy jsou 
zase třeba stateční nebo mravně silní). 
Vzpomeňme například na Jonáše, 
Mojžíše, Davida nebo Petra. 

A právě ta nedokonalost je mi vlastně 

sympatická, to je nadějné. Pán Bůh to s 
námi nechce vzdát, vždyť je tak milostivý, 
shovívavý a nejvýš milosrdný. Jak čteme v 
listě Židům, mnohokrát a mnohými způsoby 
Bůh mluvíval ústy proroků k člověku, v 
posledním čase k člověku promluvil ve 
svém Synu. 

A tím se také dostávám k odpovědi na 
druhou položenou otázku. Přestože bych 
i v tomto případě mohl namítnout, že je 
nesnadné vybrat jeden verš, pak mám-li 
přece jen některý zmínit, je to tento: „On 
neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás 
za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním 
nedaroval všecko?“ (list Římanům 8,32). 
V Kristu mi věčný a dobrý Bůh daroval 
všechno. Co víc potřebuji?

Chtěl bys čtenářům Nedělních listů něco 
vzkázat?

Přeji vám požehnaný rok 2018. Přeji vám, 
aby Bůh, který si každého z vás zamiloval 
a ze své milosti vám dal věčné potěšení a 
dobrou naději, povzbudil vaše srdce a dal 
vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.

Potřebuješ v něčem naši modlitební 
podporu?

Odpovím, s dovolením, otázkou: je někdo, 
kdo takovou podporu nepotřebuje? Za 
každou přímluvnou modlitbu za mne nebo 
mou rodinu budu vděčný, má velkou moc, o 
tom jsem přesvědčen.

Rozhovor vedla Jana Humplíková
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Když čteme verše Markova evangelia, 
které předcházejí příběhu o Syrofeničance 
(Mk 7,24 - 30), zjistíme, že Ježíš je už 
možná unavený odpovídáním na otázky 
farizeů a zákoníků. Zřejmě o tradici otců či 
znesvěcování člověka ani nechtěli přemýšlet 
a šlo jim jenom o to být vůči Ježíši v opozici! 
Z daného textu se dozvídáme, že Ježíš 
poté odchází k Středozemnímu moři, do 
neslavně známých míst Týru a Sidónu, která 
jsou nepřátelským územím pro Židy. 

Ježíš je možná unavený, ale také možná 
chce najít další posluchače z řad pohanů. 
Už na začátku Ježíšovy služby si lidé z 
Týru a Sidónu  přicházeli vyslechnout 
Jeho slova a toužili vidět Jeho zázraky (Mk 
3,8). Ježíšův záměr na tomto území není 
jasný. Evangelista Marek sem vkládá motiv 
„tajnosti“. Píše, že Ježíš „nechtěl, aby o tom 
někdo věděl“. Taková návštěva se však 
nemohla utajit. 

Proto žena, matka nemocné dcerky, 
vyhledává toho, o kterém je přesvědčena, 
že je jediný, kdo může pomoci. K 
setkání dochází z rozhodnutí ženy. Chce 
spravedlnost a uzdravení svého dítěte. Zdá 
se ale, že Ježíšovi (a u Matouše čteme, že i 
učedníkům) je na obtíž. Padá před Ním na 
zem a prosí Ho, aby uzdravil její dcerku. Má 
na mysli jen toto.  

My matky se tomu asi vůbec nedivíme. 
Kvůli milovanému dítěti se nám v určitých 
chvílích množí ruce, nohy běží rychlostí 
sprintu, svaly se podobají těm od kulturistů 
atd. Dávno jsem četla příběh o matce, která, 
aby zachránila své dítě, měla vystoupat na 
vysokou horu. Když to udělala, odpověděla 
všem, kteří se o to neúspěšně pokoušeli před 
ní: „Nebylo to vaše dítě!“

Dcera Syrofeničanky je posedlá „nečistým 
duchem“. Je možné, že posednutí zlým 
duchem bylo všeobecným označením 
choroby, kterou sotva poznali. Nevíme 
přesně, jak se projevovala. Ježíš předtím 
uzdravil  posedlého muže v Gerase. Ten 

muž byl tak nemocný, že stále ve dne i v 
noci křičel, bil do sebe kamením a žil mezi 
hroby. Nikdo neměl sílu ho zkrotit. Poutali 
ho okovy a řetězy, které dokonce ze sebe 
často strhával. (Mk 5,1-5)

Ježíše jako by úděl matky a dcery nedojímal. 
Na prosbu ženy odpovídá: „Nesluší se vzít 
chléb dětem a hodit jej psům.“ Zoufalá 
žena ale nechce slyšet nic o možnostech a 
prioritách. Zcela upřímně, tato urážka zní z 
Ježíšových úst značně překvapivě a alespoň 
mě dost šokuje. 

Podle autorky knihy Ženy v Novom 
zákone Mary Ann Getty-Sullivanové ale 
v tomto kontextu musí tato žena vědět, 
že není vítána. Že není hodna přistoupit 
k Ježíši. Odráží století nepřátelství k lidu 
tohoto kraje.  To, že byla z Týru a Sidónu, 
že byla Sýrofeničanka, že jako žena přišla 
sama navštívit muže, jednoznačně stačilo, 
aby byla nehodnou jakéhokoliv dobrodiní 
od putujícího Žida.  

Líbí se mi, že hlavní hrdinka tohoto příběhu 
je přesto neoblomná! Ježíši odpovídá, jako 
by nepoznala pýchu a sebeúctu: „Ovšem 
Pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů 

biblické ženy
Víra syrofenické ženy
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po dětech.“ (Mk 7,28) 
Ježíš uzdravuje její dceru na dálku. Žena 

tomuto zázraku věří a odchází. Její víra 
překročila dávné společensko-náboženské 
hranice. Matouš popisem jejího chování: 
„přistoupila a klaněla se mu....“ vyjadřuje 
správný postoj a přístup k Ježíši. Připomněli 

jsme si ho i v ještě „čerstvém“ vánočním 
příběhu klanění mudrců. 

Na počátku letošního roku přeji nám všem, 
ať každodenně správně přistupujeme k 
živému Bohu i sobě navzájem.                                                                                  
    JH - NL 

otázky 
Otázky o Bohu 
Proč je tak mnoho křesťanských 
denominací?
Zamýšlet se nad denominacemi právě 
v lednu je myslím nanejvýše vhodné. 
Přinejmenším proto, že v lednu se koná 
myslím bohulibá mezidenominační akce 
nazývaná Alianční týden modliteb. Alianční 
týden modliteb byl poprvé realizován roku 
1961 a v dnešní době je už celosvětově 
rozšířenou akcí evangelických 
a evangelikálních církví, 
zaměřenou na 
společné modlitby 
napříč různými 
denominacemi. 

Alianční týden 
modliteb v 
s o u č a s n o s t i 
z a š t i ť u j e 
z e j m é n a 
E v r o p s k á 
e va n g e l i k á l n í 
aliance (EEA) a 
společné tematické 
podklady pro organizaci a 
zaměření celého týdne připravují 
vždy konkrétní národní aliance.

Vraťme se ale k samotným 
denominacím uvnitř křesťanství. 
Jejich vznik a následný vzestup 
můžeme sledovat od protestanské reformace 
v 16. století, ze které postupně vyvstaly 
čtyři proudy nebo protestantské tradice: 
luteráni, kalvinisté (presbyteriáni), baptisté 
a anglikáni. Z těchto čtyř vyrostly v průběhu 
staletí další denominace.

Abychom odpověděli na otázku položenou 
jako úvodní, nejdříve musíme odlišit 

denominace křesťanské od nekřesťanských 
kultů a falešných náboženství. Příkladem 
křesťanských denominací jsou vzpomenutí 
luteráni a presbyteriáni. Na druhou stranu 
mormoni či svědkové Jehovovi jsou 
příklady kultů (tyto skupiny sice tvrdí, 
že jsou křesťané, ale popírají jeden nebo i 
více základů křesťanské víry). A pokud jde 
například o islám a buddhismus, jsou to 

zcela odlišná náboženství, která s 
křesťanstvím nemají 

nic společného.
Každá z 
křesťanských 
d e n o m i n a c í 
má trochu 

jinou doktrínu 
anebo důraz na 
nějaké biblické 
specifikum než 
ostatní. Jako 

příklad můžeme 
uvést způsob křtu; 
dostupnost večeře 

Páně pro všechny nebo 
jen pro ty, jejichž svědectví 

mohou ověřit představitelé 
církve; Boží 

svrchovanost 
v e r s u s 

svobodná vůle v otázce spásy; budoucnost 
Izraele a církve; existence darů dělat 
znamení nebo schopnost mluvení jazyky 
atd. 

V této nejednotnosti však nikdy není 
zpochybněn Kristus jako Pán a Spasitel, 
jde spíše o rozdíly v názorech upřímných, i 
když ne dokonalých zbožných lidí, kteří se 
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Bůh je rozpálená pec plná lásky
Dr. Martin Luther o slově AMEN

snaží ctít Boha a zachovat doktrinální čistotu 
podle jejich svědomí a pochopení Božího 
Slova.

Luteránská denominace byla pojmenovaná 
po Martinu Lutherovi a založena na jeho 
učení. Metodisté dostali své jméno proto, 
že jejich zakladatel John Wesley byl známý 
svými „metodami“ pro duchovní růst. 
Presbyteriáni jsou pojmenováni podle 
jejich představy o důležitosti vedení církve. 
Řecké slovo presbyteros znamená „starší“ 
(presbyter = starší sboru). Baptisté dostali 
své jméno z důrazu na důležitost křtu. 
Původ slova baptisté je v řeckém slově 
baptisein, což znamená „ponoření“ neboli 
křest. 

Původní „hlavní“ denominační proudy 
zmíněné výše plodily četné odnože. U nás 
jsou to například Církev bratrská, Církev 
apoštolská, Křesťanské sbory a další. 
Některé denominace zdůrazňují nezávažné 
doktrinální rozdíly, ale častěji nabízejí 
hlavně rozdílné typy uctívání pro rozdílné 
vkusy rozdílných křesťanů. 

Ale aby nedošlo k omylu: jako věřící 
křesťané musíme mít stejné mínění o 
základu víry čili o Božím slově, ale v rámci 
něho je ohromné množství možností, 
jak můžou křesťané uctívat v té které 
denominaci. Mnoho rozdílných chutí nebo 
potřeb křesťanů způsobuje neustálý vznik 
nového uctívání či bohoslužeb. Stává 
se, že i v rámci jedné církve jsou různé 
způsoby uctívání. Příkladem by mohla být 
presbyteriánská církev v Coloradu, která 

uctívá úplně jinak než presbyteriánská 
církev v Ugandě (nejspíš to vychází z 
mentality obyvatelstva), ale jejich doktrína je 
z velké části stejná. Koneckonců, nemusíme 
chodit ani tak daleko, protože i v rámci ČCE 
má právě náš sbor jinou liturgii než ostatní 
sbory.

Pokud by ale měla jedna církev doktrinální 
neshody, může být požadován vzájemný 
dialog na téma Božího Slova. Jestli jsou 
neshody jen ve formě bohoslužby, není to na 
škodu, ale je pro oba dobré zůstat odděleně. 
Toto oddělování však neodmítá povinnost 
milovat jeden druhého (1.Janova 4:11-12) a 
v konečném důsledku být spojeni jako jeden 
v Kristu (Jan 17:21-22) i v rámci rozdílných 
křesťanských denominací.

Rozmanitost je dobrá věc, ale nejednotnost 
v Božím slově není možná pro nikoho, kdo 
se hlásí ke křesťanství. Buďte bdělí, stůjte 
pevně ve víře, buďte stateční a silní! (1.Kor. 
16,13)

LS – NL

Amen, kterým uzavíráme naše modlitby, 
není založeno na našich zásluhách, ale na 
Božích zaslíbeních. 

Řekneš-li na konci modlitby se srdečnou 
důvěrou a vírou amen, bude tvoje modlitba 
určitě vyslyšena. Nesmíš pochybovat o tom, 
že ti Bůh zcela jistě se vší milostí naslouchá a 
ke tvé modlitbě říká své „ano“. 

Vždy mysli na to, že tu nestojíš či neklečíš 
sám, ale jsou tu s tebou všichni praví křesťané 

a že ty jsi s nimi spojen právě Otčenášem. 
Modlitbu pak nikdy nekonči bez toho, 

aniž by sis řekl: Hle, tato modlitba je Bohem 
vyslyšena, to vím zcela jistě. Takový význam 
má i to slovo „AMEN“. 

Helena Cieslarová 
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fejeton
Adventní neštovice  
Poslední dobou se zdůrazňuje, že 
předvánoční čas bychom měli prožít v 
poklidu, těšení a beze shonu. Včasné 
promýšlení a shánění dárků, jen drobný 
úklid, střídmé pečení – to je tím klíčem. 
A mně to poslední roky vždycky něco 
zhatilo. Buď zkouškové ve škole, příliš malé 
mimino, mnoho práce. Letos to vypadalo, že 
by se mohl povést pohodový advent. Chyba.

Přesně prvního prosince se všem třem 
dětem v řádu hodin vyhodí neštovice. 
Všichni mi gratulují, jak je super, že si je 
holky odbydou najednou. Mě berou mory, 
stále někoho natírám tekutým pudrem (o 
kterém se po týdnu a něco užívání dozvím, 
že už by se vlastně dnes vůbec používat 
neměl), převlékám deky, peru oblečení 
i ručníky, protože ze všech stále padají 
kousky pudru a vymýšlím zábavu. 

Majda má neštovic nejvíc, vyplatilo by 
se ji natírat rovnou válečkem. Bára jich 
má nejmíň, ale nejvíc si stěžuje. Kristýně 
chodí ze školy tuny úkolů, které nestíháme 
zpracovávat. 

V mailu objevím i zvěst, že rodiče 
vybraných dětí by měli dětem zajistit 
kostýmy na předvánoční školní besídku. 
Jsem ráda, že Kristýna není ve škole a 
nemůže se iniciativně přihlásit, jako asi dva 
roky zpátky, kdy paní učitelce nameldovala, 
že její maminka ta andělská křídla URČITĚ 

a RÁDA vyrobí. Já, která pořádně nepřišiju 
ani knoflík! 

S důmyslným systémem andělských křídel 
přišel nakonec manžel a křídla byla tak 
dobrá, že jsme se je rozhodli uschovat na 
další použití. Chyba, Majda je krátce nato 
popsala centrofixem. 

Opatrně se přeptám Kristýny, co letos na 
besídce představuje. Prý kolouška! Doufám 
ještě víc, že snad nebudu muset vyrábět 
kostým a otravujeme se s češtinou. Pytlyk s 
ovocem. Kuchyňské sýtko – od slova sytý. 
Vysačka – protože „vy“ je předpona. Tvar 
zelí v množném čísle v šestém a sedmém 
pádě dokonce vyvolá vícegenerační 
rodinnou rozepři. Tak schválně (Je to „o 
zelích“ a „se zelími“). 

Ještě více se otravujeme s matematikou. 
Složitý příklad na logiku, který by mohl 
z fleku figurovat v zadání matematické 
olympiády, má vyřešený během minuty. 
Ale primitivní úloha, v níž se má 744 vajec 
rozdělit do krabic po 12, trvá hodinu, v níž 
střídavě brečí a kvílí. Prve je krabic prý šest 
a půl, pak 733. V duchu si představuju, že 
jsem Igor Hnízdo, vezmu rákosku a …

Nedá mi to a opatrně píšu mail paní 
učitelce, zda mám vyrábět kolouší kostým. 
Odpoví toto: „Paní Foberová, váš mail 
byla ta nejhezčí věc z celého dne. Vždy mě 
pobavíte. Zdraví paní učitelka. PS: Kostým 

vyrobte.“ Přemýšlím, zda je to 
lichotka, a rozhodnu se, že ano. 

A ten kostým! Volám kamarádce, 
jak by udělala koloucha. Má ze mě 
hroznou srandu. Prý mám najít 
hnědé tričko (žádné nemáme), vzít 
čelenku (nemáme) a tavnou pistolí 
(tu taky nemáme) a připevnit uši. 
Zním asi mírně pichlavě, takže se 
nade mnou slituje a v H&M nám 
zakoupí sobí parohy se třpytkami, 
které s trochou dobré vůle a oběma 
očima zavřenýma evokují lesní zvěř. 

Zatímco u nás nemoc ustupuje, 
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spolužáci holek 
ve školce začínají 
odpadávat. Přichází 
poslední adventní 
týden. Ráno v 
pondělí se dozvím, 
že besídky obou 
tříd ve školce byly 
zrušeny – nějací 
desperáti totiž všecky 
nakazili neštovicemi! 
Ve školce jsou z 
dvaceti dětí naše 
dvě holky a jen pár 
dalších osamělých 
mohykánů. 

Vandička, u které její maminka doufala, že 
neštovice dostane, aby je měla za sebou, je 
zcela zdravá. Místo toho je dostal její brácha, 
který je už měl. Ostatní, u kterých rodiče 
doufali, že je děti nedostanou, odpadli 
všichni. Vánoční besídky se posouvají na 
období po Vánocích. 

Kristýna šupajdí do školy a odpoledne se 
nahrneme na besídku. Je krásná jako vždy. 
Oslavíme ji v cukrárně. 

Po návratu domů manžel dumá, že ještě 
nemáme stromek. Mávnu rukou, že v Ikei, 
kde ho vždy kupujeme, je jich na skladě ještě 
spousta. Z konceptu mě vyvede webová 
stránka obchodu, kde červeným nápisem 
svítí, že stromky jsou vyprodány. 

Manžel brblá, že jsme ho měli koupit dřív. 
Navrhuju Hornbach, kamarádi z něj mají 
krásnou jedli. Manžel do Hornbachu v 
žádném případě nechce, má k němu letitou 
averzi. Nakonec se shodneme na Globusu. 
Někde bychom měli mít ještě slevový kupon. 

Hledáme slevový kupon, ale nenacházíme. 
Nejspíš jsme ho vyhodili, stromek přece 
vždycky kupujeme v Ikei. Po dlouhém 
šacování všech kapes, šuplíků a dalších 
styčných bodů je zmuchlaný kupon nalezen. 
Manžel odjíždí pro stromek. 

Po nedlouhé době se vrací a stěžuje si, že 
stromky byly přebrané. Vybalí ho a rázně 
vsadí do stojanu. Ozve se mírné křupnutí. 
Stromek stavíme na tradiční místo do 
dětského pokoje. Z letargie nás vyvede 
Kristýnino řvaní: „Mamííííí! Stromek padá! 

Pomoooooc!“ Stromek je rychle vrácen do 
původního stavu, vyvážen a manžel odjíždí 
nakoupit. Zjišťujeme, že voda, kterou jsme 
stromek zalili, ve stojanu není. Vytekla do 
koberce. Stojan asi praskl. 

Manžel přijíždí s nákupem, a když mu 
sdělím, že bude muset i pro stojan, vypadá 
jako býk. Přendá stromek do kýblu, do 
popelnice vyhodí úplně prasklý stojan a 
dětem sdělí, že letos budeme mít stromek v 
kýblu. Děti pláčou. 

Další den sháníme stojan. V železářství 
objevím festovní za 684 korun českých. 
Manžel ho nechce koupit, protože ten, co 
jsme měli, byl za 150. Bohužel za časů Havla 
na Hradě. Tak dlouho hledáme stojan za 
150, až koupíme za 899 v Obi. 

Stromek je usazen, ozdoben a velmi rád 
pod ním vysedává náš zakrslý králík, 
kterého každý den pouštíme z klece na 
volno. Nejspíš mu to připomíná přírodu. 
Jednoho dne zjistíme, že ta bestie pod 
rouškou odpočinku v zeleni vyžrala do zdi 
za stromkem obrovskou hlubokou díru. 
Vypadá to, že na Štědrý večer budeme mít 
místo tradiční ryby králíka na smetaně.

Cukroví, které jako vždy peču ještě den 
před Vánoci, zkazím. Místo cukru omylem 
přidám polohrubou mouku. Snažím se těsto 
nastavit, ale je za á divné, za bé je cukroví 
hrozně moc. Navíc se blbě dělá. Příště se na 
skořicové hvězdičky rovnou vykašlu. 

A pak už je všechno hezké. Máme hezké 
Vánoce. 

JF - NL 
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zamyšlení
Těšíme se na věčný život 
V životě má člověk mnoho důvodů k radosti. 
Raduje se z milého domova, z lidí, kteří ho 
milují, z krásné přírody, z dobře vykonané 
práce, z pěkného uměleckého zážitku, ze 
zajištěné budoucnosti. 

Každý, kdo žije na této zemi, se však 
setkává také s nemocí, bolestí, zármutkem, 
zklamáním, strachem i zděšením. Chvíle 
radostné a smutné se střídají. Někdo má 
v životě víc radosti, jiný víc zármutku. S 
přibývajícími léty přibývá únavy, slabosti, 
nemocí a trápení.  A přece může mít člověk 
v každém věku a za všech okolností  - ve 
zdraví i v nemoci, ve chvílích šťastných i 
přetěžkých - nevysychající zdroj radosti a 
jistoty: věčný život v království Pána Ježíše 
Krista.

Těm, kteří v něho věří a následují ho, On 
sám praví: „Kdo věří ve mne, má život 
věčný.“ (Jan 6,47)  „Já jsem ten chléb živý, 
který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, 
živ bude na věky.“(Jan 6,51.) „Moje ovce 
slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já 
jim dávám věčný život.“ (Jan 10,27.) „Amen, 
amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří 
tomu, který mě poslal, má život věčný.“ (Jan 
5,24.) A apoštol Jan dosvědčuje: „Neboť Bůh 
tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný.“ (Jan 3,16.)

Někteří lidé nechápou biblická slova „život 
věčný“ a myslí si, že to bude pokračování 
zemského života v nynější kvalitě. Někteří 
dokonce namítají, že mají dost trápení na 
zemi. Proto žít věčně ani nechtějí. Jiní se 
domnívají, že věčný život bude podobný 
„nudným“ bohoslužbám v kostele, a o 
takový život nemají zájem.

Jistěže samotná slova „věčný život“ nám 
ještě mnoho neříkají. Když však člověk zjistí 
z Písma svatého, co vše je obsahem těchto 
slov, otevře se mu nádherný výhled a zcela 
nové pochopení věčné budoucnosti. Věčný 
život bude mít úplně jinou kvalitu než ten, 
který nyní prožíváme.  Apoštol Pavel to 

vyjádřil slovy: „Co oko nevidělo a ucho 
neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, 
připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (1.Kor. 
2,9.) Nemáme ani tušení, jak nádherný, 
bohatý a radostný život nám nebeský Otec 
připravuje. Něco málo z tohoto bohatství 
nám Pán Bůh odhaluje v Písmu svatém. 

Chci zde připomenout sedm druhů Božích 
zaslíbení, která jsou spojena s věčným 
životem. 

1. Život věčný budeme prožívat v novém 
těle. 
S nynějším tělem máme všichni mnoho 
různých problémů a trápení. Kdybychom 
měli žít v takovém těle věčně, bylo by to 
vskutku utrpení. Pán Ježíš Kristus nám však 
připravil úplně nové tělo. 

Apoštol Pavel napsal: „On promění tělo 
naší poníženosti v podobu těla své slávy 
silou, kterou je mocen všecko si podmanit.“ 
(Fil.3,21.) „Tak je to i se zmrtvýchvstáním. 
Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako 
nepomíjitelné. Co je zaseto v poníženosti, 
vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává 
v moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává 
tělo duchovní... Jako jsme nesli podobu 
pozemského, tak poneseme i podobu 
nebeského... Pomíjitelné tělo musí obléci 
nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.“ 
(1.Kor.15,42-44.49.53.)  

A apoštol Jan napsal: „Milovaní, nyní jsme 
děti Boží. A ještě nevyšlo najevo, co budeme! 
Víme však, až se zjeví, že mu budeme 
podobni.“ (1.Jana 3,2.)

Svědectví apoštolů je tedy jasné. Pán nám 
dá nové, dokonalé duchovní tělo, které už 
nebude stárnout, nebude prožívat bolesti, 
nemoci, trápení ani únavu. Nebudou se na 
ně vztahovat zákony přírody, které nyní pro 
nás platí. Neumíme si to ani představit, ani 
domyslet do všech důsledků. Budeme žít 
život v úplně nové kvalitě. 

Pán Ježíš sám o tom praví: „Lidé 
přítomného věku se žení a vdávají. Avšak 
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ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího 
věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani 
nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť 
jsou rovni andělům a jsou syny Božími, 
poněvadž jsou účastni vzkříšení.“  (Luk. 
20,34-36.) Jak jsem vděčný Pánu, že toto 
nádherné tělo připravil i pro mne.

2.Život věčný budeme prožívat v novém 
otcovském domově. 
Nejmilejším místem na této zemi je 
nesporně rodičovský domov. Opravdový 
domov netvoří však jen stěny domu a vše, 
co naplňuje jeho prostory, ale především 
dobré vztahy těch, kteří v tomto domě 
bydlí. Opravdový domov je místem bezpečí, 
radosti, lásky, pokoje, ale také potřebným 
životním zázemím. 

Bůh, který je našim Otcem i Stvořitelem, ví, 
že takový domov potřebujeme pro dokonalé 
štěstí a spokojenost. Proto nám připravuje 
i ve věčnosti domov jako místo bezpečí a 
radosti. 

Ujišťuje nás o tom i sám Pán Ježíš, když 
praví: „V domě mého Otce je mnoho 
příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych 
vám to. Jdu, abych vám připravil místo. 
Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy 
byli, kde jsem já.“ (Jan 14,2-4.) Apoštol Pavel 
napsal Korinťanům: „Víme přece, že bude-
li stan našeho pozemského života stržen, 

čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v 
nebesích, který nebyl zbudován rukama.“ 
(2.Kor.5,1.)  

A ve Zjevení Jana můžeme s radostí číst: 
„A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: Hle, 
příbytek Boží uprostřed lidi, Bůh bude 
přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid.. 
On sám jejich Bůh bude s nimi, a setře 
jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, 
ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - 
neboť  co bylo, pominulo“. (Zj. 21, 3-4.) Jak 
nádherným, milým a příjemným místem 
bude nebeský domov! Nemáme ani tušení 
kolik dokonalé lásky, radosti, pokoje a 
blaženosti tam budeme prožívat. 

Pokračování příště. 

Stanislav Kaczmarczyk

fotoreportáž 
Vánoční dětský slavnost a štědrovečerní zpívání 
koled
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pro chytré hlavy 
Tajenka

Prosincové pohřby
Milan Horváth
Sylva Kozielová
Věra Křížanková
Karel Michejda

Lednoví jubilanti 
Herbert Trampler
Anna Kajfoszová
Agnieszka Prymusová
Anna Walková
Božena Mazurová

ze života sboru 
Pohřby, jubilanti 

1. Muž Sáry
2. Osmá kniha Starého Zákona
3. Král, který chtěl Pána Ježíše jako malé dítě 
zabít 
4. Muž, který vedl izraelský národ na cestě 
do zaslíbené země
5. Město, které izraelský národ dobyl 

troubením 
6. Město, kde se Pán Ježíš narodil
7. Abrahamův syn
8. Pán Ježíš je často nazýván jako starostlivý 
... 
9. A my jsme jeho ...
10. První izraelský král
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co nás čeká

Diakonie ČCE – Středisko celostátních 
programů a služeb v rámci projektu DOMA 
– Diakonie Otvírá Možnosti Azylantům vás 
zve na Setkání s indickou kuchyní, které 
se bude konat 16.1. v 16:30 v sálku kostela 
Na Rozvoji. Přijďte společně strávit čas s 
uprchlíky! S sebou něco dobrého na zub. 
www.doma.diakonie.cz

Konference pro muže „Tváří v tvář“ se 
bude konat 20.1. v Třinci v kině Kosmos od 
7:30 do 16:30. Letošním tématem je: Kdy už 
dospěješ? Pro všechny muže od 13 do 99 
let. Program: přednášky, chlapský zpěv, 
společný oběd, diskuse a mnohem víc. Host: 
Dave Patty, Zbyšek Kaleta. Přihlášky na 
kpm.sceav.cz. Uzávěrka je 14.1. Více info na 
608 744 764.

Oznámení
Vážení členové sboru, 4.ledna byla odvezena 
adventní sbírka pro seniory a osiřelé děti v 
některých ústavech Zakarpatské Ukrajiny, 
aby jim dárky a potraviny udělaly radost v 
době pravoslavných Vánoc. Sbírka v našem 
sboru činila 14 000 Kč. Jménem výkonné rady 
Pomoci Těšínského Slezska děkuji všem 
Vám, kteří jste se jakýmkoliv způsobem 
do sbírky zapojili. Zvláštní poděkování 
náleží dětem z nedělní školy, které přispěly 
hračkami a osmisty korunami, protože 
střádají po celý rok. Díky Vám za dobrá 
srdce. Helena Cieslarová

Datum Čas Místo setkání Téma a texty Kazatel
Pondělí 8.1. 17.30 Křesťanský sbor Na 

Mojském
Děti, které neslyšely 
evangelium
Pl 2,19; Mt 18,10-14

Jaromír Andrýsek

Úterý 9.1. 17.30 SCEAV - Sál DVC Na 
Nivách

Diakonie - přímluvy, 
Děti vystavené 
tlakům            1S 
2,22-26; Mt 18,3-7

Martin Pietak

Středa 10.1. 17.30 Církev bratrská - 
Frýdecká

Misie - přímluvy, 
Děti ve strádajícím 
světě               Jr 
9,16-20

Benjamin Wojnar

Čtvrtek 11.1. 17.30 ČCE Na Rozvoji Rodina - zdravé 
rodinné prostředí
Mal 3,24; Kol 3,20-21

Jaroslav Pokorný 

Pátek 12.1. 17.30 Křesťanské centrum 
AC Slovenská 

Mládež - přímluvy, 
Děti ve škole
Př 5,12n; Jk 3,1

Henryk Molin 

Program Aliančního týdne modliteb 2018. Téma: Duchovní vývoj dětí (Matouš 18:14)
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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

Konference pro pracovníky s dětmi 
se bude konat 20.1. od 9 do 15:30 hodin v 
kostele v Komorní Lhotce. 

Konference Křesťan za katedrou se bude 
konat 13. – 14.4. hodin ve sborovém centru 

Hutník v Třinci. 

Sborový pobyt se bude konat v termínu 6. 
– 8. dubna v Malenovicích. Program a bližší 
informace se připravují. 
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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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