
Slovo editora
Milí čtenáři, 
leden je za námi a čeká nás únor. Doufáme, 
že se vám vyhnuly všechny choroby a 
neležít teď v posteli s angínou jako my. Ale i 
v posteli se dají vyrábět Nedělní listy, takže 
ani tento měsíc o nic nepřijdete. 
Konference pro muže byla prý letos 
opravdu nabitá. Účast byla hojná. A my 
jsme rádi, že i někteří vyslanci z našeho 
sboru byli přítomni a že vám tudíž můžeme 
nabídnout repotáž i s fotkami. 
Čeká vás také zamyšlení o duchovním růstu 
- jak jste na tom s duchovním růstem vy?
A samozřejmě jsme nezapomněli ani na 
pravidelné rubriky: Přečtete si rozhovor 
s Lenkou Jurečkovou, kterou si určitě 
pamatujete. Také se můžete přenést 
do příběhu, ve kterém Ježíš u studny 
rozmlouvá se samařskou ženou. A nechybí 
ani Otázky, tentokrát o poněkud palčivém 
tématu. Nezapomeňte také na další 
zamyšlení a fejeton. 
Optimistický únor vám jménem celé 
redakce přeje 

Jana Foberová 

“Tábory s dorostem, to 
byla jízda!” - rozhovor s 
Lenkou Jurečkovou
Leni, mohla bys prosím čtenářům 
představit sebe a svou rodinu?

Zdravím čtenáře NL, jmenuji se Lenka 
Jurečková, ale lidé z evangelického sboru 
Na Rozvoji si mě budou spíše pamatovat 
jako Lenku Smyčkovou. Narodila jsem se v 
Košicích, pak jsem skoro 20 let žila v Českém 
Těšíně, kdy tedy mimo jiné proběhla i etapa 
členství ve sboru. Pak jsem se vdala, bydlela 
tři roky v Havířově a nyní s manželem 
a dvěma dětmi žijeme opět v Těšíně. Jak 
jsem zmínila, jsem skoro sedm let vdaná, 
manžel se jmenuje Honza, možná jej někteří 
těšínští sborovníci také znají. Naše dcerka 
Magdalénka má tři roky a je to malý živel 
a pak máme ještě rok a půl starého syna 
Aleška, naše sluníčko.

Na Rozvoj jsi chodila od mala, prošla jsi 
různými skupinami a byla zapojena do 
mnoha služeb v našem sboru. Jak na tyto 
roky vzpomínáš? 

Rozvoj. To je velké téma. Kde začít??? Dá se 

říct, že v kostele Na Rozvoji jsem opravdu 
prožila velký kus svého života. Jako dítě 
v besídce. Pak přišla konfirmace, dorost, 
mládež... Postupně jsem působila jako 
vedoucí dorostu i mládeže a dokonce jsem 
se podílela i na nedělní besídce. Zažila jsem 
s dětmi a mladou generací neskutečné věci 
na různých akcích a táborech. 

Třeba tábory s dorostem, to byla vždycky 
jízda! Čím drsnější podmínky, tím lepší 
zážitky a stmelenější kolektiv. Třeba 
neskutečně studený tábor u přehrady 
Slezská Harta. Spali jsme tam v jakýchsi 
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„rybářských“ stanech a v noci jsme tam tak 
mrzli, že na bohoslužbách se vyhlásila sbírka 
dek a můj taťka nám je přivezl. Později 
nastala éra táborů, kdy se spalo v teepee 
stanech, to už bylo luxusnější, protože se v 
nich mohl rozdělat oheň (smích). Na jednom 
táboře jsem si vyzkoušela spaní v lese o 
samotě, to byl taky hodně zvláštní zážitek. 

Vzpomínám na pobyty na chatách v Tyře 
„U Boszczyka“ nebo na Kyčeře, kde není 
klasická elektřina, jenom dieselagregát – to 
byla vždycky pravá horská romantika. 

Nezapomenu na naše společné, velmi 
improvizované vaření na akcích. Na nikdy 
nekončící variace s těstovinami. Na pudink 
k dukátovým buchtičkám, co nechtěl 
zhoustnout, a nakonec jsme ho spálili. Na 
omáčku z rajčatového džusu. Opravdu 
mám na co vzpomínat, je to neskutečné...  A 
vzpomínám moc ráda, i teď jsem se nechala 
unést.

Někdo taky zjistil, že umím trochu zpívat 
a hrát na flétnu (smích). Takže jsem prošla 
několika hudebními tělesy, nevyjímaje 
pěvecký sbor. Na Rozvoji jsem taky poznala 
úžasné lidi. Opravdové přátele...  A taky 
duchovní vzory.

Duchovní vzory? Můžeš je jmenovat? Nebo 
můžeš naznačit, co tě po duchovní stránce 
v našem sboru nejvíce povzbuzovalo?

V době, kdy se mnou třískala puberta a kdy 
jsem dorost brala hlavně jako partu super 
kamarádů, probíhaly kromě klasických 
dorostových setkání také dorostové 

skupinky. 
Respektive ona to nakonec byla jen jedna 

skupinka, nicméně ten charakter setkání 
byl jiný. Vedli to Renča Gorniaková, Pavel 
Harvan a Pavel Czylok. Bylo to hodně 
modlitebně a studijně zaměřené a tehdy 
jsem pochopila, že Ježíš není jen nějakou 
postavou z Bible. 

Úplně mě dostalo, když jsem slyšela, 
jak upřímný rozhovor s Bohem vedoucí 
v modlitbách vedou, a měla jsem touhu 
zažívat něco podobného. V té době začal 
můj osobní život s Pánem. Byla to určitě 
jedna z nejdůležitějších etap mého života. 

Další velkou duchovní zkušeností pak 
bylo mé působení v kapele Trnová Koruna. 
Doufám, že jsou ještě ve sboru pamětníci, 
kteří vědí, o co jde (smích). Vedl ji Tomáš 
Roman. Do jisté doby jsem jenom zpívala 
písničky a díky Tomášovi a celé kapele jsem 
objevila sílu a kouzlo chval. 

Myslím, že chválit Boha neznamená jenom 
zpívat. Je to o odevzdání se. Je to o propojení 
s modlitbou. Je to o propojení s duchovním 
životem jako takovým. Prostě chvály jsou 
super věc a můžou křesťana v životě s 
Pánem hodně posunout. 

Duchovními vzory pro mě byli i někdejší 
pastor pro mládež Radek Palacký s 
manželkou Janou. Byla jsem moc ráda, že 
Radek byl tím, kdo mě a Honzu před Bohem 
uvedl v manželský stav. Vlastně naše svatba 
pod hlavičkou evangelického sboru byla 
takovým vyvrcholením mého působení Na 
Rozvoji.  

Co tě vedlo k tomu odstěhovat se z Českého 
Těšína?

Manžel pocházel z Havířova a naskytla se 
nám tam dobrá možnost k bydlení. Ale život 
někdy přináší neočekávané zlomy... Zkrátka, 
teď jsme opět v Těšíně a nevím... Možná 
poputujeme zase někam jinam, máme to 
otevřené. Havířov nás pořád trochu láká.

 
Možná také proto, že tam navštěvujete 
sbor, že? Můžeš nám jej trochu přiblížit? 
Podle čeho jste sbor vybírali?
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Chodíme s rodinou do 
Evangelikálního společenství 
křesťanů. Scházíme se v 
prostorách bývalé školky. Sbor 
kdysi založili lidé, kteří před tím 
sloužili v Křesťanských sborech v 
Havířově. 

Shromáždění je hodně 
pohodové, míváme chvály, 
kázání, kdy se střídají různí řečníci 
včetně hostů, po shromáždění se 
družíme při kávě a tak. Manžel, 
než jsme se poznali, chodil do 
poměrně charizmatického sboru 
a já zase do tradičního, takže 
jsme hledali něco „mezi“. Jsem 
moc ráda, že jsme našli tento 
kompromis.

Měli jste možnost ve vašem sboru i nějak 
sloužit?

Podobné otázky jsem se obávala. Cítíme, 
že ve sboru je hodně potřeb, do kterých 
bychom se mohli zapojit. Manžel více 
než rok sloužil ve chválách. Nicméně s 
našimi dvěma malými dětmi jsme to zcela 
organizačně nezvládali a tak má Honza 
pauzu od chválicí kapely. 

Já se také v jedné službě vidím a doufám, 
že přijde moment, kdy budu mít sílu se do 
toho naplno vrhnout. Trochu se stydím, že 
toto období je u nás takové pasivnější. Asi 
jste měli jiná očekávání, když jste mě oslovili 
s prosbou o rozhovor. 

Má váš sbor nějaké misijní či mimocírkevní 
aktivity?

Asi hlavní misijní aktivitou našich 
sborovníků je Fusion. Je to aktivita zaměřená 
na mladé lidi, v podstatě pěvecký sbor, kde 
se zpívají moderní písně a kde se mladí 
mohou také učit a rozvíjet ve hře na některý 
nástroj. 

Těmto mlaďochům je ale předáváno 
nenásilnou formou také evangelium; i řada 
písní je vlastně křesťanských. Cílem je, aby se 
účastníci Fusionu rozhodli zapátrat hlouběji 
po principech křesťanství a začali chodit na 

mládež nebo na nedělní shromáždění. A to 
se, díky Bohu, daří.

Která biblická postava, či příběh v Bibli, 
nebo konkrétní verš jsou pro tebe v životě 
největší oporou a povzbuzením?

Mám ráda Žalm 145. Např. verš „Hospodin 
podpírá všechny klesající a všechny sehnuté 
napřimuje.“ Navíc část tohoto žalmu se 
pravidelně modlíval můj slovenský dědeček 
a možná i proto mi text přirostl k srdci.

Co bys vzkázala čtenářům Nedělních listů, 
potažmo členům sboru Na Rozvoji?

Zkusím sdílet to, nad čím v poslední době 
hodně přemýšlím. V posledních měsících se 
v mé rodině stalo pár nepříjemných událostí 
souvisejících se zdravím. Zdraví, to je 
taková zajímavá věc... Dokud jej máme, tak 
nám ani moc nedochází, co vlastně máme, a 
málokdy nás napadne za něj Bohu děkovat. 
Až když se něco zvrtne, tak hledáme Boha a 
prosíme o pomoc. Na druhou stranu věřím, 
že Bůh je mocný a pomůže nám všechno 
překonat. Můj vzkaz čtenářům NL by mohl 
znít asi takto: Děkujte Bohu za každý den, 
kdy můžete zdraví vstát z postele. A pokud 
zápasíte s nemocí, věřte, že Ježíš je nejlepší 
lékař!

Rozhovor s Lenkou Jurečkovou 
vedla Zuzka Smyčková
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biblické ženy
Samaritánka
/ Jan 4, 4-42 /  
Zdá se, že tu máme běžnou událost. 
Pocestný prosí místní ženu o 
pohár vody. Cestování na Blízkém 
východě je náročné, zvláště pak 
v poledne, kdy je nejtepleji. Ježíš 
se zastaví, aby si odpočinul. Jeho 
učedníci odešli do města nakoupit 
potraviny. Ale v tomto zdánlivě 
obyčejném scénáři je několik 
mimořádných prvků. Například 
žena, která přichází sama ke studni 
v poledne. Je to neobvyklé. Ženy 
obvykle chodily čerpat vodu ve 
skupinách brzo ráno nebo za 
soumraku. 

Pán Ježíš začíná s touto ženou 
rozhovor. Začíná prosbou nebo 
spíše příkazem: „ Dej mi napít!“ /
Jan 4,7/ Ani manžel na veřejnosti 
nerozmlouval se svojí ženou. Žena 
pochybuje o způsobech Ježíše, protože je 
Žid a muž. Pán Ježíš ujišťuje tuto ženu, že 
jí může dát živou vodu. Žena si nesprávně 
myslí, že jde o tekoucí vodu, která je 
například potřebná na obřady očišťování. 
Sarkasticky se ptá Ježíše, zda si myslí, že je 
větší než jejich praotec Jákob, který jim tuto 
studnu dal.

Rozhovor pokračuje. Pán Ježíš a 
Samaritánka přecházejí čím dál tím víc z 
hovorové úrovně do duchovní, smysluplné 
a teologické úrovně. Ježíš a tato žena hluboce 
přemýšlejí. Ona zná historii, která dlouho 
oddělovala Samaritány od Židů a vyvolala 
mezi nimi takové nepřátelství.

Rozhovor je zdlouhavý. Můžeme si 
všimnout dvou odlišných části: verše 7-15 
se vyznačují nepochopením, ve verších 16-
30 se žena otevírá a přijímá Ježíšovo zjevení.

Když jí Pán Ježíš poví, že žije s mužem, 
který není jejím manželem, nezlobí se. 
Když Ježíš tvrdí, že spása pochází od 
Židů, zůstává otevřená a pozorná. Pán 
Ježíš během rozhovoru vede tuto ženu k 

hlubšímu porozumění nejen historie, kterou 
oba představují, ale i Božích vlastností a 
Jeho poslání. Žena pokračuje v rozhovoru s 
Ježíšem, i když Jím na počátku opovrhovala 
jako „Židem“. Jeho slova ji zarazí. Říká Mu 
„Pane“, což je výraz úcty. Později přijímá i 
tvrzení Pána Ježíše, že je Mesiáš a toto jde 
oznámit ostatním.

Když je jejich rozhovor přerušen návratem 
učedníků, žena už přijala svoji misionářskou 
úlohu. Neodradí ji ani údiv učedníků, 
že Ježíš rozmlouvá se ženou. Pospíchá k 
ostatním a riskuje i to, že ji odmítnou. Její 
svědectví je jednoduché: „Pojďte se podívat 
na člověka, který mi řekl všechno, co jsem 
dělala. Není to snad Mesiáš“? /Jan 4,29/

Nakonec mnozí Samaritáni uvěřili, že Ježíš 
je opravdu Spasitel světa. /Jan 4,42/

Proč se toto setkání a tento rozhovor dostal 
do Janova evangelia? Tato Samaritánka 
se bude připomínat, protože se změnila z 
vyděděnce, kterého ostatní zavrhovali, na 
svědka, kterého si ostatní vyslechli a skrze 
něho uvěřili, protože také poznali Ježíše.

RK - NL
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otázky 
Otázky o Bohu 
Co říká Bible o církevní disciplíně, 
případně o vyloučení z církve?

Disciplína v církvi je vyžadující a přikázána 
samotným Bohem. Vyloučení z církve 
(exkomunikace) je formální vyloučení 
jednotlivce z církve a oddělení se od tohoto 
člena. Matouš nám v kapitole 18:15-17 říká, 
že církev má právo to udělat a také, jak se 
to dělá. 

Učí nás, že k problémové osobě může zajít 
kdokoliv z členů církve, napomenout ji a 
požádat o změnu chování. Pokud zmíněný 
člen nebude činit pokání, pak by za ním měli 
zajít dva nebo tři členové (vhodný by byl 
alespoň jeden starší sboru) a ověřit důvod 
odepření pokání. 

Pokud v životě dotyčného problémového 
člena ani po delším čase nenastane změna, 
měl by být předveden před zástupce sboru, 
tedy presbyterstvo. Tento proces nikdy 
není příjemný, stejně tak, jak otec si nikdy 
nelibuje ve veřejném ukázňování svých dětí. 
Ale často je to potřebné, ba až nutné. 

Takové rozhovory nesmí probíhat ve stylu 
– „podívej se na mně, jak jsem dobrý a svatý“. 
Důležité je vést tento rozhovor velmi citlivě, 
v lásce k dotyčnému člověku, ale hlavně v 
pokoře, úctě a bázni vůči Bohu. Postupně 
je potřeba docílit toho, aby se tento člověk 
mohl vrátit do plného obecenství s Bohem, 
ale i ostatními věřícími.

V 1.Korintským v 5. kapitole 
apoštol Pavel uvádí, jak se 
špatné věci šíří do okolí a 
„maličko kvasu prokvasí celé 
těsto“. Myslí tím hlavně starý 
a špatný kvas. Zároveň Pavel 
vysvětluje, že Ježíš nás spasil, 
abychom mohli být odděleni 
od hříchu. Měli bychom být 
„nenakvašení“ zlým kvasem a 
svobodní od toho, co způsobuje 
duchovní úpadek. Kristus si 
přeje, aby jeho nevěsta - církev, 

byla čistá a neposkvrněná (Efezským 5:25-
27).

Disciplinární opatření církve je úspěšné 
za předpokladu, že toto úsilí přivedlo člena 
církve k opravdovému pokání. Když k 
němu dojde, člověk může být navrácen do 
společenství. (2.Korintským 2:5-8). Může se 
však stát, že disciplinární opatření, i když se 
provádí v lásce a správným způsobem, není 
vždy úspěšné v navrácení hříšníka zpátky. 

Možná všichni jsme byli svědky chování 
malého chlapce, kterému bylo od rodičů 
dovoleno dělat vše,  co se mu zachce, 
bez jakékoliv disciplíny. Není to pěkná 
podívaná. Ani taková rodičovská láska 
není pěkná a správná, protože už předem 
odsuzuje dítě k nevalné budoucnosti. Takové 
chování bude bránit dítěti tvořit smysluplné 
vztahy a vést si dobře v jakémkoli prostředí. 
Podobně i disciplína v církvi, ačkoli není 
vždy příjemná nebo lehká, je však potřebná, 
milující, a navíc je Bohem přikázaná.

Exkomunikace se dělá také pro klid a pokoj 
lidí ve sboru, proto je velmi nebezpečné, 
když se exkomunikace ujme jedinec, 
případně pár lidí, bez vědomí představitelů 
sboru, tedy faráře a presbyterstva. Je to velmi 
nesprávné vůči napomínanému člověku, ale 
hlavně vůči Božímu slovu. Jedinec totiž na 
exkomunikaci podle Písma nemá právo, 
protože jeho názor nemusí být správný. 
Musí to být názor většiny představitelů 
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daného sboru. V takovém případě by mohl 
být exkomunikován právě tento sólový 
aktivista, protože nejednal podle Písma.

Buďme tedy, bratři a sestry, pozorní a 
vnímaví vůči svému okolí. Ale hlavně velmi 

citliví a milující své spolubratry a nedovolme, 
aby se i v našem sboru prováděly „čistky“ či 
jiné vyhrůžky, neslučitelné s Písmem.

LS - NL

zamyšlení
Duchovní růst 
Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, 
a trestá každého, koho přijímá za syny. 
Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi 
jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec 
syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li 
bez takové výchovy, jaké se dostává všem 
synům, pak nejste synové, ale cizí děti…. 
Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nezdá 
příjemná, nýbrž krušná, později však přináší 
ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí 
prošli. (Židům 12, 6-11)

Ježíši jsem uvěřila ve svých třinácti 
let. Od té doby už uběhlo hezkých 
pár let, ale někdy si připadám, že 
ve svém duchovním vývoji rostu 
velmi pomaloučku. Proto Pána 
prosím, aby si mě vychovával a 
přetvářel. Když roste dítě, skoro 
každičký centimetr je patrný, ale 
jak je to vlastně s duchovním 
růstem? Jak poznám, že jsem 
„povyrostla“?

Bůh si mě vychovává skrze 
nové životní situace. 
Mám ráda změny. 
Stereotyp mě 
hodně ubíjí, 
ale zároveň 
mi trvá 
dlouho, než 
změnu přijmu a zvyknu si na novou 
situaci. V červnu se nám narodil syn. Velmi 
jsme se na něho těšili, ale zároveň jsem si 
uvědomovala, že nás čeká náročné období, 
než se naučíme, jak se o miminko starat. 

Když se Toník narodil, uvědomila jsem 
si, jak jsem sobecká. Místo toho, abych se 
radovala z nového života, vnímala jsem 
hlavně bolest po porodu. Najednou jsem 
neměla čas na sebe a své zájmy. Nikam 

jsem se nedostala a vše se točilo kolem toho 
malinkého stvoření. Trvalo mi dva měsíce, 
než jsme se sžili a začala jsem se z našeho 
syna radovat. Když se poohlédnu zpět, 
velmi mě mrzí mé postoje. Uvědomuji si, že 
dítě je vzácný dar, ale na začátku jsem to tak 
vůbec nevnímala. Teď mi to je líto. 

Jsem ale Bohu vděčná, že si i tuto situaci 
použil k tomu, aby ve mně lámal mé 
sobecké já. Bůh mi dal do srdce velkou 
radost a vděčnost za zdravého syna. S 

manželem si ale také uvědomujeme, 
jak velkou zodpovědnost za tento 
život máme. Abychom z něho 
vychovali dobrého člověka, který 

se odevzdá Bohu. Kéž nám v 
tom Pán pomůže. 

Toto období pro mě 
bylo krizové. Ale ta „krize 
neznamená v lidském životě 
žádnou mimořádnou událost: jde 

jen o obvyklý doprovodný proces 
vnitřního růstu. Chce-li 

člověk dospět k nové 
životní etapě, musí 

b ezpodmínečně 
opustit tu 
starou. Tato 
zkušenost však 
bývá obvykle 

bolestná – a tak se děje již od počátku lidského 
života. Opouštíme dětství, abychom mohli 
vstoupit do dospívání a dospělosti. Někdy 
je třeba také vědomě odložit „nezávislost“ 
a „svobodu“, abychom mohli přijmout 
odpovědnost při budování zralých, trvalých a 
odpovědných vztahů s druhými. Podobné je to 
i v duchovním životě. Krize růstu otvírá před 
každým jedincem nové lidské i duchovní prostory 
a očišťuje ho od sobectví a sebestřednosti; dále 
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Bůh je rozpálená pec plná lásky
Dr. Martin Luther o almužně

mu ukazuje potřebu stále dokonaleji se otvírat 
Bohu a bližním.“ (Augustin J., Zástupy žasly 
nad jeho učením, Karmelitánské nakl. 
Praha) Učím se tedy tyto krize přijímat, 
protože Pán Bůh má s mým životem plán a 
potřebuje si ho pro něho přetvořit. A jak je to 
s vaším duchovním růstem? Jak přistupujete 
ke krizím vy? Toužíte, aby si Vás Pán 
vychovával?

Miriam Szromková

Nemáme zapomínat na chudé a máme jim 
pomáhat rádi, nejen obecně almužnami, 
tedy tím, že člověk věnuje minci tak, jak 
nám to umožňuje náš majetek a jak si to 
žádá nouze druhých. Takovou pomocí je 
člověk povinen chudým za všech okolností. 

Existuje však ještě jiný druh almužny, 
kterou každý podle svého stavu a povolání 
může posloužit a pomoci svým 
bližním: totiž tak, že každý povede 
svůj obchod, řemeslo, živnost 
tak, že nikoho neošidí, nikoho 
nepodvede falešným zbožím, 
spokojí se s přiměřeným ziskem, 
zaplatí lidem pořádně za jejich 
práci, bude dávat dobrou váhu 
i míru a při nákupu ani prodeji 
nebude chtít získat takovou 
výhodu, která by druhému byla 
ke škodě. Neboť zpronevěra v 

každém obchodování je na očích. Ten, kdo 
však jedná poctivě, byť nedává nic zadarmo 
a bere si zisk přiměřený, ten dává almužnu. 

Ať se křesťané učí: kdo dává chudým nebo 
půjčuje potřebným, činí lépe, než kdyby si 
chtěl koupit odpustek.

H.C.

fejeton
Jak jsem parkovala
Jezdíte rádi? Rády? Jste dobrý řidič? Dobrá 
řidička? Já se pochlubím, mám u své 
pojišťovny bonus superdobrého řidiče – to 
bude asi tím, že jezdím mnohem, mnohem 
méně než můj manžel. Nicméně staré 
předsudky o ženách, které špatně řídí, jsou 
už snad dávno minulostí. Znám spoustu 
žen, které jezdí skvěle. A když dojde na 
parkování… spousta z nás / vás parkuje 

bravurně jen tak. Spousta už má v autě pípák 
či kameru a zaparkovat s nimi není žádný 
problém. A pak jsou ti z nás, kteří nemají ani 
pípák, ani kameru, a navíc jim parkování 
dělá trochu problém. K těm patřím já. A tak 
si musím pomoct jinak. 

Jednou v pátek máme u nás v komunitní 
místnosti večer deskových her. Přemlouvám 
manžela, ať mě tam zaveze, protože u 
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místnosti rozhodně 
není kde parkovat. 
Buď ze strany od 
hlavní cesty, kde na to 
nemám nervy (zasekala 
bych dopravu), nebo 
na dvorku, který je 
neuvěřitelně malý (pro 
jiné asi ne, pro mě 
ano). Manželovi se mě 
odvézt nechce. Beru 
si tedy auto. Manžel 
mě ujišťuje, že tam je 
určitě spousta volných 
parkovacích míst. Jak pro koho. 

Přijíždím k místnosti. Parkuju přímo u 
dveří, kde by mělo teoreticky být snadné 
otočit se a následně vyjet. Chvíli uvažuju, 
že přece jen zajedu na parkovací místo, 
ale rozmýšlím si to. O tři hodiny později 
vycházíme ven. Za mým autem právě 
zaparkoval šik čtyřicátník s fabií. „Nevadí, 
že tu stojím,“ zeptá se, když vidí můj 
skeptický výraz. „Nevadí,“ odpovím 
bezmyšlenkovitě, protože můj skepticismus 
se nevztahuje k tomu, že tam stojí, ale kde 
stojí. Asi dvacet centimetrů za mým autem. 
Což znamená, že budu vyjíždět tak dva dny, 
a pak se ještě potřebuju otočit o sto osmdesát 
stupňů, abych z tohohle příšerného dvorku 
vyjela. 

„Nechal jsem vám dost místa, nebojte,“ 
začíná chápat, kam mířím pohledem. „To 
je váš názor,“ ujistím ho, „já jak nemám pět 
metrů vpředu a vzadu, nevyjíždím zrovna 
snadno.“ „Mám teda couvnout,“ přeptá 
se. „No…“ zapřemýšlím a vtom mě osvítí, 
„úplně nejzlatější byste byl, kdybyste mi 
s tím vyjel z řady a pak mi otočil to auto 
do žádoucího směru.“ „Jasně,“ ďábelsky 
se zachechtá a já mu bez váhání přihraju 

klíče. Kamarádka zasykne v údivu nad mou 
důvěřivostí. 

Borec začne šibovat mým volkswagenem 
a já mezitím zamykám dveře místnosti. 
Jako obvykle to nejde. Mříž s visacím 
zámkem. To je snad něčí pomsta. Dřív, než 
se mi podaří zámek umístit, pán je zpátky a 
podává mi klíče. „Mockrát děkuju,“ kývnu 
na něj. Přemýšlivě zírá, jak se mořím se 
zámkem. „Potřebujete pomoct ještě s něčím, 
dámy?“ zamrká. „Jasně,“ předám mu visáč, 
„kdybyste mi to zamknul, bylo by to úplně 
skvělé.“ 

Během deseti vteřin má zamčeno. „Vizitku 
rovnou nechcete?“ nabídne mi. „No 
klidně,“ rozjasní se mi očka, že bych tu měla 
parkovacího asistenta. Borec se rozloučí a 
radši mizí, zděšen vidinou, že by podobnou 
výpomoc měl absolvovat pravidelně. 

Večer končím bravurním zaparkováním 
auta u našeho domu (taky se složitě otáčím 
a navíc v kopci, che, nejsem tak špatná!) a 
nejspíš máme oba s pánem pěkný večer. Já 
proto, že jsem potkala ochotného pána, a 
pán proto, že něco takového jako já nemá 
doma. 

JF - NL

zamyšlení
Těšíme se na věčný život - 2. část 
3. Život věčný bude ve znamení  radosti  z 
odměny.  
Boží člověk ví, že spasení dostává zdarma. 

Je to nesmírně drahý dar, který Kristus 
připravil svou obětí. Těm, kteří tento dar 
přijali a z vděčnosti Kristu slouží, Pán 
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zaslibuje odměnu za službu, věrnost a 
vytrvalost.  

Apoštol Pavel napsal  Timoteovi: „Dobrý 
boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru 
zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín 
spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, 
ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž 
všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ 
(2.Tim.4,8.)  

Ap. Jakub napsal: „Blahoslavený člověk, 
který obstojí ve zkoušce. Když se osvědčí, 
dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, 
kdo ho milují.“ (Jak. l,12.)  

A Pán Ježíš Kristus praví: „Buď věrný až 
na smrt, a dám ti vítězný věnec života.“ 
(Zj. 2,10.)  „Nikdo totiž nemůže položit jiný 
základ než ten, který už je položen, a to je 
Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto  základu 
staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či 
ze dřeva, trávy, slámy - dílo každého vyjde 
najevo. Ukáže to onen den, neboť se zjeví v 
ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého 
člověka.  Když jeho dílo vydrží, dostane 
odměnu.“ (1.Kor. 3,11-14.)  

Bude to veliká chvíle pro každého křesťana, 
když předstoupí před Pána a před všemi 
anděly i před celou církví přijme z rukou 
Pána Ježíše odměnu za vykonanou službu. 
To bude daleko vzácnější chvíle, než udělení 
doktorátu nebo zlaté medaile na olympiádě.

4. Život věčný znamená mít věčné dědictví.  
Apoštol Petr napsal nádherná slova: 
„Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho 
Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého 
milosrdenství dal vzkříšením 
Ježíše Krista nově se narodit k 
živé naději. Dědictví nehynoucí, 
neposkvrněné a nevadnoucí je 
připraveno pro vás v nebesích 
a Boží moc vás skrze víru střeží 
ke spasení, které bude odhaleno 
v posledním čase. Z toho se 
radujte.“ (1.Petra 1,3-5.)  

Apoštol Pavel konstatuje tuto 
nádhernou skutečnost: „A 
jsme-li děti, tedy i dědicové - 
dědicové Boží, spoludědicové 
Kristovi.“ (Řím. 8, 17.)  

„V něm byla i vám, když jste 

uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém 
spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť 
zaslíbeného Ducha svatého jako závdavek 
našeho dědictví na vykoupení těch, které 
si Bůh vydobyl k chvále své slávy.“  (Efez. 
1,13.)  

Jak velice se lidé radují, když po svých 
předcích něco většího zdědí. Všechna 
zemská dědictví jsou však jen blátem v 
porovnání s věčným dědictvím, které obdrží 
Boží děti od svého nebeského Otce. To je i 
pro mne důvod k veliké radosti.

5. Život věčný znamená účast na vládě 
spolu s Kristem. 
Většina lidí na této zemi neměla příležitost 
vládnout. V Kristově království tomu bude 
jinak. Tam se budou Boží děti podílet na 
vládě Pána Ježíše. On  to osobně slibuje: 
„Pojďte požehnaní mého Otce, ujměte se 
království, které je vám připraveno od 
založení světa.“ (Mat. 25,34.)  

„Správně, služebníku dobrý, poněvadž 
jsi byl věrný v docela malé věci, budeš 
vládnout nad deseti městy.“ (Luk. 19,17.)  
„Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou 
na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s 
Otcem na jeho trůn.“ (Zj. 3,21.)  „Kdo zvítězí 
a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu 
dám moc nad národy: bude je pást železnou 
berlou.“ (Zj. 2,26.) 

Už prorok Daniel směl přijmout zjevení 
tohoto Božího zaslíbení: „Ale království 
se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít 
království v držení až na věky, totiž až na 
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věky věků.“ (Dan.7,18.) 
Neumíme si to vše 

ani představit. Kristovo 
kralování bude však 
podstatně jiné, než 
kralování vládců této 
země. Kristus je totiž 
králem, který slouží. 
Budeme se tedy podílet 
na jeho královské 
službě. 

6. Život věčný znamená 
také spoluúčast s 
Kristem na soudu. 
Apoštol Pavel napsal 
křesťanům v Korintu: 
„Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? 
Jestliže budete soudit svět, nejste snad 
schopni rozsuzovat takové maličkosti? 
Nevíte, že budeme soudit anděly?“ (1.Kor. 
6,2-3.)  

Něco z toho tajemství zjevil Pán už 
Danielovi: „Až přišel Věkovitý a soud byl 
předán svatým Nejvyššího. Nadešla doba 
a království dostali do držení svatí.“ (Dan. 
7,22.)  „Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, 
jimž byl svěřen soud.“ (Zj.J. 20,4.) Podílet 
se s Kristem na soudu, to budou veliké 
chvíle. Křesťan zde uvidí odhalení všech 
tajných hříchů. Ty pak budou spravedlivě 
zhodnoceny a potrestány. Křesťan bude 
svědkem dokonalé spravedlnosti. 

 
7. Život věčný znamená spoluúčast s 
Kristem ve slávě.   
Lidé tohoto světa usilují o zemskou slávu 
všemi možnými i nemožnými prostředky. 
Křesťan ví, že zemská sláva je jako polní 
tráva. Proto usiluje o slávu nebeskou, o 
slávu Boží. Písmo svaté nás k tomu vyzývá, 
abychom usilovali o Boží slávu.   

„Ale až se ukáže Kristus, náš život, tehdy 
i vy se s ním ukážete v slávě.“ (Kol. 3,4.)  
„Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup 
k této milosti. V ní stojíme a chlubíme 
se, že dosáhneme slávy Boží.“(Řím.5,2.)  
„Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním 
účastni Boží slávy.  Soudím totiž, že utrpení 
nynějšího času se nedají srovnat s budoucí 

slávou, která má být na nás zjevena. Celé 
tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se 
zjeví sláva Božích synů.“ (Řím. 8,17-19.)  

„Toto krátké a lehké soužení působí 
přenesmírnou váhu věčné slávy nám, 
kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k 
neviditelnému.“  (2.Kor. 4,17.)  Apoštol Petr 
napsal: „Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, 
dostane se vám nevadnoucího vavřínu 
slávy.“ (1.Petra 5,4.).  Spoluúčast na věčné 
Kristově slávě je něco vskutku velikého. 
Nemáme ani tušení, jak veliká to bude sláva. 

Když tedy přemýšlím o obsahu slov „život 
věčný“ ve světle Písma svatého, nemohu 
jinak, jen velebit, oslavovat a vyvyšovat Pána 
Ježíše Krista, že nám tento dar připravil a 
chystá nám tak nádhernou budoucnost. Je 
to i pro mne důvod k veliké radosti. Toto 
uvažování mohu zakončit jen oslavnou 
modlitbou:

„Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti za tu skvělou 
budoucnost.  Z celé duše Ti děkuji, žes i 
mne zahrnul svou láskou, draze vykoupil a 
očistil svou krví. Dobrořečím Ti za to, že jsi 
mě připojil ke své Boží rodině. Velebím Tě za 
všechno, co jsem až dosud ze Tvé milostivé 
ruky  přijal. Ještě víc Tě oslavuji za věčný 
domov, který i pro mne připravuješ. Velmi 
se těším, až Tě uvidím tváří v tvář, až Ti za 
všechno poděkuji a budu Tě velebit spolu s 
Tvou Církví nebeskými chvalozpěvy: „Tomu 
jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, 
čest sláva i moc na věky věků.“        

                                                     Mgr.St.Kaczmarczyk
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reportáž 
Konference pro muže 2018
Přednášky, zpěv, modlitby, rozhovory a 
zákusky. Toto je stručná charakteristika 
Konference pro muže, která se konala v 
třineckém kině Kosmos již po třinácté. O 
tom, že KPM je kvalitní konference, svědčí 
účast čtyř stovek mužů z Čech a Slovenska. 
Sál byl zcela zaplněn, někteří byli vděční i za 
místo na schodech. 

Téma letošního ročníku bylo pro nás velmi 
lákavé “Kdy už dospěješ”. Hned v úvodu 
první přednášky Zbyšek Kaleta připomenul, 
že muži jsou v podstatě stéle děti, jen mění 
malé auta za větší a malé nožíky za větší 
nože. V příběhu o Adoniášovi ukázal, jak 
může dopadnout nevyzrálý muž.

Další dvě přednášky patřily Davu Pattymu. 
Tento misionář, pocházející z Ameriky, který 
se svou rodinou žije od roku 1993 v naší 
republice, je zakladatel KAM a nyní působí 

jako prezident v organizaci Josiah Venture. 
Téma bylo pro Dava přímo načasované. 

Právě nyní vyšla jeho kniha “Bůh Otec, 
Cesta k Božímu srdci”. V přednáškách se 
věnoval přeměně chlapce v muže a lidské 
cestě k Božímu srdci. Člověk si možná ani 
neuvědomuje, co všechno formuje osobnost 
člověka. Proto je pro nás důležité si tyto 
vlivy uvědomit a možná leccos v našich 
životech a vztazích změnit. I my jsme otcové 
a měli bychom hledat a ukazovat cestu k 
Božímu srdci.

Byl to příjemný sobotní den, kdy jsme 
měli možnost načerpat hodně inspirace pro 
náš další život a zároveň jsme manželkám 
nepřekáželi při sobotním úklidu.

Tak zase za rok.

Tomáš Kaleta

11 4. února 2018 www.Nedělní listy.cz



foto: Marek Svoboda

www.Nedělní listy.cz  4. února 2018 12



pro chytré hlavy 
Napříč Biblí

Lednové křty
Berenika Pnioková
Jakub Urbaniec
Tamara Proboszová

Lednové pohřby
Helena Makovičková
Karel Supík
Rudolf Chowaniec
Miroslav Palla

Únoroví jubilanti 
Ilona Kubištová
Anna Kiková
Josef Matuszek
Helena Varcopová
Eduard Sikora
Jiřina Petlaková
Pavel Bruk
Pavel Buzek
Josef Chowaniok

ze života sboru 
Křty, pohřby, jubilanti 

1. Jak dlouho bylo 12 zvědů na průzkumu 
zaslíbené země?

2. Jak dlouho čekal nemocný u rybníka 
Bethesda na svoje uzdravení?

3. Jak se jmenovala řeka, ve které byl 
pokřtěn Ježíš?

4. U které brány sedával chromý od 
narození, později uzdravený Petrem?

5. Ve kterém městě se postila i zvířata?
6. Do kterého rybníka se měl jít umýt slepý, 

aby se mu vrátil zrak?
7. Kde učinil Ježíš první zázrak?
8. Ve které řece tekla sedm dní krev místo 

vody?
9. Jaký byl název studny, u které se Ježíš 

setkal se samařskou ženou?
10. Jak uspokojil Hospodin touhu Izraelců 

po mase, když putovali po poušti?

Řešení:
1. 40 dní
2. 38 let
3. Jordán
4. U brány nazývané Krásná
5. V Ninive
6. Siloe
7. Na svatbě v Káně Galilejské
8. V Nilu
9. Jákobova
10. Dal jim křepelky
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co nás čeká
Srdečně zveme na setkání učitelů 

nedělní školy ve sboru ČCE Olomouc 
(ul. Blahoslavova 1) 10. března v 9.30 s 
přednáškou Jiřího Mrázka „Evangelium 
podle Marka“. Z programu: ThDr. Jiří 

Mrázek (ETF UK Praha): Evangelium podle 
Marka (zvěst, důrazy a souvislosti), Daniela 
Bednaříková (FS ČCE Miroslav): O nedělní 
škole – jak to děláme (povídání, rozhovor, 
s uvedením pomůcky Obrazy života – život 

Oznámení
Předkonfirmační setkávání
Zveme všechny žáky, jenž ukončili 5. 
třídu základní školy, na pravidelné 
předkonfirmační setkávání každý čtvrtek ve 
14:30 v přístavbě kostela.  

Můžete nahlédnout do nového „týdeníčku 
ČCE“, vydaném při příležitosti blízkého 
výročí založení naší církve. www.39plus1.
cz. 

Studium v Izraeli
Milé sestry, milí bratři, rádi byste své 
dlouhodobé studijní volni strávili v 
zahraničí a Heidelbergu už jste byli? Jeďte 
do Jeruzaléma v rámci programu Studium 
in Israel. Studijní program probíhá v 
Jeruzalémě v akademických institucích 
i jinde. Tématem studia je židovsko-
křesťanský dialog. Součástí studia je i 

komunitní život s ostatními studenty, 
poznávání archeologické a kulturní 
rozmanitosti Izraele. Nyní je možné se hlásit 
na studia v roce 2019, studium je možné 
uznat v rámci celoživotního vzdělávání 
kazatelek/kazatelů ČCE.

Podmínky: nejméně pasivní znalost 
němčiny; znalost biblické hebrejštiny/
ivrit (výhodu ale ne nutnou podmínkou); 
podání žádosti 9 měsíců před zahájením 
studia; vypracování stručného studijního 
projektu v němčině nebo angličtině; ochota 
vložit do studia nejen své síly, ale i finance 
(stipendium vystačí na studium a ubytování 
se snídaní).

Stránky projektu: www.studium-in-israel.
de. Pro bližší informace se obracejte na 
Mikuláše Vymětala (Mikulas.Vymetal@
seznam.cz).

Vážení sborovníci, chceme Vás informovat, 
že jsme se po dlouhých letech služby starého 
audio rozvodu rozhodli investovat i do této 
oblasti. Rovněž díky daru města Český 
Těšín ve výši 200 000 Kč se nám podařilo 
realizovat tuto náročnou investici. Celé 
akci předcházel pečlivý výběr zhotovitele. 
Nakonec jsme zvolili společnost SHAN 
AUDIO z Třanovic, která se zabývá 
zakázkovou výrobou profesionálních 
reprosoustav. S ohledem na množství 
reprobeden a vzdálenost mezi nimi jsme 
zvolili sto voltový rozvod napájený novými 
koncovými stupni. V rámci projektu nové 
audiotechniky byl zakoupený taky nový 
digitální mixážní pult, který nabídne velké 
množství efektů, procesorů, a tak i široké 
využití při ozvučování běžných bohoslužeb 

nebo hudebních vystoupení.
Cílem realizace této akce je především 

zvýšení srozumitelnosti mluveného slova 
a zkvalitnění produkce hudby bez toho, 
aby se při běžných bohoslužbách musely 
používat nějaké další přídavné systémy. 
Tím se zjednoduší příprava a průběh 
akcí, kde vystupují složky sboru. Dalším 
přínosem bude zvýšení kvality přenosu do 
sborové budovy a možnost zvuk nahrávat 
nebo přímo streamovat na internet.

Tímto chceme poděkovat městu Český 
Těšín za poskytnutý dar. Dále firmě 
SHAN AUDIO za uskutečnění a realizaci 
tohoto rozsáhlého projektu a taky všem 
zúčastněným, kteří pomáhali např. při 
úklidu kostela.

David Harok

Nová audiotechnika
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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

v obrazech). Těšíme se! Přihlašování na 
noemi.batlova@gmail.com.

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

www.Nedělní listy.cz  4. února 2018 16


