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ČO POTREBUJE CIRKEVNÝ ZBOR NA 

TO, ABY BOL ŽIVÝ PODĽA BOŽEJ 

VÔLE? 

„Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste to-

mu povolání, které se vám dostalo, dělali čest svým 

životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se 

navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jedno-

tu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“ Efezským 4,1-3 

Je to veľmi 

dôležitá otázka, 

ktorej zodpove-

danie nie je jed-

noduché a určite 

sa to nedá zhrn-

úť do jedného 

krátkeho článku 

v časopise. A 

predsa sa dá 

odpovedať jednoduchou vetou: Budujme zbor na biblic-

kých princípoch. V tejto súvislosti je dôležité, aby si každý 

čitateľ prečítal texty: Ef 4,11 – 16; Ef.1,22; 1.Kor. 12,12-26 

Už v názve našej cirkvi sa odzrkadľuje to základné, že 

sme cirkev Evanjelická! Našim základom je evanjelium 

Ježiša Krista. Radi sa tým pýšime, radi o tom hovoríme, 

často o tom kážeme z kazateľníc. Ale naozaj? Je to pravdou 

do dôsledkov? Budujeme naše zbory tak, ako o tom čítame 

na stránkach Novej Zmluvy? Je dobré si nanovo klásť 

otázku: Čo potrebuje cirkevný zbor na to, aby bol živý 

podľa Božej vôle? 

1. Komunikácia v zbore 

Hlavou cirkvi je Pán Ježiš! (Ef1,22) Podľa Ef 4,11-16 On 

(Kristus) ustanovil jedných za apoštolov, iných za proro-

kov, iných za učiteľov, iných za pastierov... Aby: pripravo-

vali kresťanov na dielo služby, budovať Telo Kristovo; On 

(Kristus) spája a zväzuje celé telo všetkými pojivami spo-

ločnej služby. Tak, ako v biologickom tele jednotlivé údy 

sú navzájom pospájané podávaním si výživy, tak môžeme 

vidieť aj telo Kristovo - Jeho cirkev. Máme tvoriť a budovať 

také spoločenstvo, kde si budeme navzájom blízki, kde si 

budeme navzájom slúžiť tým, že 

jeden s druhým budeme úzko 

spojení. Telo je jedno a má mno-

ho údov, ale všetky údy tvoria 

jedno telo, aj keď ich je mnoho: 

tak aj Kristus. 

Čo je vlastne komunikácia? 

Pre niekoho je to len výmena 

informácií, postojov, názorov... 

Je to určitá rovina, ale 

v komunikácii sa máme pokúsiť 

o niečo viac. Niekedy komuni-

kácia vyzerá ako dvojsmerná 

cesta. Ideme proti sebe, akoby 

na diaľnici a minieme sa vzáj-

omne! Ísť proti sebe ešte nezna-

mená, že si ideme v ústrety. 

A skutočným cieľom komuni-

kácie je spojenie.  

2. Týmová spolupráca Rim 

12,1-5; Žalm 133 

V predchádzajúcich riadkoch 

sme citovali texty Písma, ktoré 

hovoria o tom, že Pán Ježiš je 

hlavou a my tvoríme jeho Telo-

cirkev. Akonáhle sa však začne 

hovoriť o praktických dôsled-

koch týchto biblických právd vo 

vedení zboru, v budovaní a or-

ganizovaní života v cirkevnom 

zbore, dochádza k neporozume-

niu tohto princípu. 

Stáva sa žiaľ, že aj duchovne 

prebudený brat farár, chápe 

svoju úlohu a miesto v zbore 

akosi výnimočnejšie, ako mu 

náleží. Ak má spolupracovníkov 

z radov neordinovaných členov 

zboru (a Bohu vďaka ak ich má), 

chápe ich ako spolupracovníkov 

v zmysle: oni pomáhajú mne. 
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Možno si to ani neuvedomujeme, ale to ešte nie je ten pra-

vý biblický postoj. Predsedníctvo zboru môže začať hovo-

riť o týmovej spolupráci až vtedy, keď buduje tým spolu-

pracovníkov, kde oni všetci navzájom budú vedieť, že sú 

rešpektovaní, ich názor je dôležitý, ... Farár je prvý medzi 

rovnými. (To tiež ľahko povieme, ale ťažšie žijeme). Ale až 

keď je tým spolupracovníkov budovaný na takejto báze, 

že oni si navzájom môžu povedať vpravde naozaj všetko, 

dochádza k budovaniu skutočnej jednoty. 

Týmová spolupráca je aj 

o priateľstve. Ak by sme 

chceli budovať týmovú 

spoluprácu (presbyteri, 

respektíve užší okruh pres-

byterov, ktorí nesú zodpo-

vednosť za konkrétnu ob-

lasť života zboru), ale stre-

tali by sme sa iba vtedy, 

keď treba niečo riešiť, organizovať, napomínať... tak ťažko 

dospejeme k dobrému týmu. Stretávanie v našom košic-

kom zbore je pravidelné, každý týždeň cele pondelkové 

odpoludnie 4-5 hodín. Oplatí sa do toho investovať. Preto-

že, keď je budovaná jednota, tam udeľuje Boh požehnanie. 

Žalm 133,1-3 Pán Boh zasľúbil požehnanie za určitého 

predpokladu. Niekedy silná osobnosť (vodca) do značnej 

miery ovplyvňuje charakter zboru a jeho smerovanie. Na-

šim presvedčením je, že viac, ako silná osobnosť je silný – 

vyvážený tým. 

3.Veľké poverenie a učeníctvo 

Mt 28,19-20  V tomto texte je zaznamenané Ježišovo po-

verenie, ktoré je známe aj pod označením: Veľké povere-

nie. Zrejme to vieme mnohí aj naspamäť. Akým spôsobom 

Pán Ježiš položil na učeníkov poverenie osloviť celý svet? 

Robte to, čo robil ON. Čiňte učeníkov. 

2.Tim.2,1-2 To čo si počul odo mňa, skrze mnohých 

svedkov, to zver spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní 

iných vyučovať. Učeníctvo je proces kedy odovzdávame – 

zverujeme posolstvo.  Zverovať niečo je možné, len ak je 

vybudovaný dôverný vzťah.  

Budovanie užších spoločenstiev v bunkách, resp. uče-

níckych skupinkách je nie jedna z foriem, ale základná 

forma, ktorú Pán Ježiš učeníkov učil a ňou ich poveril, aby 

šli a oslovili celý svet. Niekedy v súčasných zboroch (aj 

rôznych denominácií) prevláda obava, či budovanie men-

ších skupiniek neohrozuje jednotu spoločenstva. Mojim 

presvedčením je to, že je to prá-

ve naopak! Pretože až vtedy, 

keď v zbore sú blízke vzťahy, 

buduje sa skutočná vnútorná 

jednota! Skutočná jednota sa 

reálne nedá vybudovať len vte-

dy, keď sme na jednom spoloč-

nom stretnutí v nedeľu 

v kostole. Sme síce spolu, ale 

môžeme byť v názoroch 

a postojoch diametrálne odlišní. 

Komunikácia sa odohráva 

v blízkych vzájomných vzťa-

hoch, kde počas celého týždňa 

na rôznych úrovniach a formách 

služby sa stretáme v menších 

skupinkách.  

Záverom chcem zdôrazniť, že 

akákoľvek dobrá forma nebude 

formálne fungovať, ak by sa 

vytratil skutočný hlboký du-

chovný život jednotlivcov. Žia-

dna forma či zmena štruktúry 

fungovania zboru to nemôže 

nahradiť. A preto by sme sa 

všetci mali zamyslieť nad tex-

tom: Mk 3,13-14 Pán Ježiš zavo-

lal tých, ktorých sám chcel. A 

oni prišli k Nemu. Vtedy usta-

novil dvanástich, aby boli s 

Ním, poslal ich kázať a dal im 

moc... Skôr, než ich Pán Ježiš 

ustanovil, aby šli, zavolal ich, 

aby boli s Ním. Bez osobného 

vzťahu s Pánom Ježišom, bez 

osobnej komunikácie s Ním, nie 

je možné budovať cirkevný zbor 

na Biblických princípoch. Uve-

domme si, že do služby budo-

vania živého spoločenstva v 

zbore môžeme vykročiť až vte-

dy, keď poznáme, aké to je spo-

činúť pri nohách Pánových, aké 

to je BYŤ S NÍM. 
Samuel Linkesch, Košice 
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Dějiny Židů 

ŽIDÉ V KŘESŤANSKÉ ÉŘE – KAPITOLA 

DRUHÁ: VZDĚLANCI 

Kromě Tóry (pěti knih Mojžíšových), Proroků a Spisů, 

které tvoří židovskou Bibli, představuje pro židy další zá-

sadní náboženské dílo Talmud. Je to velice obsáhlý celek, 

podle místa vzniku se dělí na Talmud Jeruzalémský (Pales-

tinský) a na důležitější Talmud Babylonský. Základem 

Talmudu je souhrn nábožensko-právního učení, tzv. Miš-

na, která dostala 

svou konečnou 

podobu zhruba 

ve 2. pol. 2. st. n. 

l.  Další částí je 

Gemara – ko-

mentář k Mišně. 

Svoji vzděla-

nost si židé udr-

žovali i za hrani-

cemi své země. Po odchodu do exilu, způsobeném poráž-

kou Babylonskou říší v 6. st. př. n. l., se příslušníci vyvole-

ného národa usadili na mnoha místech v zemi svého pod-

manitele a nevrátili se ani, když jim to bylo dovoleno. Poz-

ději se židovské osídlení šířilo na další místa a ve středo-

věku byli židé rozeseti 

také po celé Evropě.  

Židé to ve středověku 

neměli jednoduché. Pro-

tože se velice dobře vy-

znali v obchodu a peněž-

nictví a měli ceněné 

schopnosti, panovníci si 

jich většinou považovali a 

udělovali jim různá privi-

legia. Na druhé straně 

byli židé často 

v nebezpečí. Kladlo se jim 

za vinu ukřižování Krista 

nebo to, že stále setrvávají 

v zatvrzelosti svých předků a Ježíše neuznávají jako Mesiá-

še. Jejich bohatství, odlišnost, neoblíbenost a absurdní po-

věry byly skvělou živnou půdou pro pogromy a útisk ži-

dů. Proto se jim často žilo lépe na územích ovládaných 

muslimy. Zde se uplatňovali 

jako vysoce postavení úředníci, 

lékaři a skvělí obchodníci. Vý-

znamné židovské centrum bylo 

v Bagdádu. Po arabském dobytí 

Pyrenejského poloostrova roku 

711 se stalo Španělsko středis-

kem evropské židovské kultury 

a vzdělanosti. Hlavní úlohu 

v tomto směru hrála především 

Córdoba. Ale ani pod arabskou 

správou se židům vždy nedařilo 

nejlépe. Bylo to způsobeno pře-

devším střídáním vládnoucích 

rodů. Příklad takového životní-

ho údělu můžeme sledovat u 

významného lékaře a filosofa 

Mošeho ben Maimona (Maimo-

nida). Pocházel právě 

z Córdoby, kde se narodil roku 

1135. Po třinácti letech života 

však musel z města spolu s ro-

dinou uprchnout a nakonec se 

usadil v severní Africe. Zemřel 

roku 1204. 
MCH-NL 

výzva 

40 DNŮ MODLITEB 

S PŮSTEM 

Mladí křesťané v našem městě 

přicházejí opět s modlitební 

iniciativou. Vybízejí všechny 

mladé, starší i nejstarší křesťany 

v evangelikálních sborech 

našeho města k dalšímu 

modlitebnímu zápasu o 

duchovní probuzení v našem 

městě i v celém našem kraji. 

Modlitební zápas bude trvat 

celou postní dobu, až do 

Velkého pátku – tedy do 

21.března 2008. Modlitební úsilí 

bude spojeno s půstem. Vedoucí 
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sborů prosí, aby se jednotliví křesťané postili v tom dni, 

kdy se zapojí do modlitebního zápasu. Kdo má zdravotní 

problémy může se postit jen částečně. Modlitebníci se 

budou střídat po hodinových intervalech. Modlitby budou 

ve dne i v noci. 

K modlitbám mohou 

přicházet jednotlivci, 

dvojice nebo 

skupinky. Přihlásit 

se do modlitebního 

řetězu bude možné 

opět na internetu 

nebo ve sborech u 

pověřených osob. 

Velice toužíme, aby 

se i v našich sborech 

realizovalo to, co je 

napsáno o sboru 

v Antiochii: „Když 

konali bohoslužbu 

Pánu a postili se, řekl 

Duch svatý: Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem 

je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a 

vyslali je k dílu.“ Skutky ap. 13,2-3. Velikému probuzení 

v Jeruzalémě rovněž předcházelo modlitební úsilí apoštolů 

a všech, kdo uvěřili v Ježíše Krista: „Ti všichni se svorně a 

vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a 

s jeho bratry.“ Skutky ap.1,14. Vzorem v modlitebním úsilí 

je nám sám Pán Ježíš: „Klekl a modlil se: Otče, chceš-li, odejmi 

ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu 

zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a 

modlil se ještě usilovněji.“ Luk. 22,43-44. Vzorem je nám 

rovněž apoštol Pavel, který zakončil svůj rozhovor 

s efezskými presbytery o budoucnosti jejich sboru 

v modlitbách na kolenou: „Po těch slovech si s nimi se všemi 

klekl a pomodlil se.“ Skutky ap. 20,36. A těmto presbyterům 

napsal také ve svém dopise slova ujištění: „Proto klekám na 

kolena před Otcem...a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve 

vás jeho Duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus 

skrze víru přebýval ve vašich srdcích.“ Efez.3,14-17 

Následujme tedy Pána Ježíše i jeho apoštoly 

v modlitebním zápase, aby Boží milost zaplavila náš kraj a 

mnozí lidé byli zachráněni z otroctví hříchu k novému 

životu v Božím království.  
St.Kaczmarczyk 

 

svědectví 

MODLITEBNÍ ŘETĚ-

ZEC 24-7 

24-7 je mezinárodní organiza-

ce, která zavedla v různých ze-

mích světa, nepřetržitý modli-

tební řetězec ve vyhrazených 

místnostech. Zde se střídají buď 

jednotlivci, nebo skupiny lidí, 

aby rozmlouvali s Bohem způ-

sobem, který jim nejvíce vyho-

vuje - modlitba, chvály, zpěv a 

jiné.  

Jsem vděčná mládežníkům 

evangelikálních sborů v Českém 

Těšíně, že se nakontaktovali na 

tuto organizaci a rozjeli modli-

tební řetězec i v našem městě. 

Náš sbor poskytnul modlitební 

místnost v suterénu u naší fary, 

kterou členové organizačního 

výboru velice příjemně a vkusně 

zařídili. První cyklus modliteb 

probíhal v červnu roku 2007, 

tehdy pouze 4 dny v CB na Frý-

decké ulici, druhý pak od 4.11. 
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do 25.11.07 už u nás na Rozvoji. Jsem moc ráda, že jsem se 

ho také zúčastnila, protože jsem tam prožila úžasně po-

vzbuzující chvíle. Už při vstupu do místnosti mne mile 

přivítalo tlumené světlo a příjemné ticho. Najednou jsem 

měla pocit, že jsem daleko od světa, ale hlavně velice blíz-

ko Bohu. Blíž než při modlitbách v kostele, nebo doma v 

pokoji. Pocit Boží blízkosti mne přiměl k větší Boží bázni, 

ale zároveň mi dodal radost a nepopsatelný pokoj do duše. 

Zároveň mne v těchto chvílích Bůh nějak víc než jindy ob-

viňoval z hříchů, o kterých vím, ale nic s nimi nedělám. 

Hodina, která je tam vyhrazená, mi uběhla velice rychle. 

Sestra, která mne střídala, to poznala a jelikož to byla má 

kolegyně a zároveň členka org. týmu, tak mi pohotově 

nabídla, že tam ještě můžu zůstat další hodinu. Byla jsem jí 

za to velice vděčná.  

V tomto příspěvku jsem chtěla popsat, jak úžasné chvíle 

s Pánem jsem prožila v modlitební místnosti, ale musím 

přiznat, že to vlastně ani popsat neumím. Možná někdo 

namítne, že víra není založená na pocitech. Určitě má 

pravdu, ale když má člověk dobrý pocit z Boží blízkosti, 

tak to nejen potěší, ale hlavně povzbudí ve víře. Nejdůleži-

tější je ale to, že mi nakonec Pán dal do duše radost a po-

koj. 

Chtěla bych tímto svým příspěvkem povzbudit všechny 

ty, kteří uvažují nebo váhají, jestli se mají zúčastnit třetího 

modlitebního řetězce probíhajícího opět v místnosti u fary 

na Rozvoji během celého půstu. Věřím, že se rozhodnete 

kladně, ale je nutné se předem zaregistrovat, což můžete 

udělat pomocí internetu na stránkách www.modlitby24-

7.cz/ceskytesin. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete 

se zaregistrovat telefonicky na čísle 774 879 190, případně 

i ve farní kanceláři. Při vstupu do modlitební místnosti 

doporučuji vypnout mobil, aby vás svět při rozhovoru s 

Bohem opravdu nerušil. Přeji vám požehnané chvíle proži-

té v naprosté blízkosti našeho Pána.  
Lis-NL 

reportáž 

NEOPAKOVATELNÉ ZÁŽITKY 

Z CHATY 

Na začátku února se konalo víkendové soustředění  kon-

firmandů a dorostenců na chatě v Návsí. Letos se chaty 

zúčastnilo 25 mladých děvčat a chlapců, 4 skupinkoví ve-

doucí a 2 kuchařky. V pátek ráno po vysvědčení jsme přišli 

ověšeni batohy a krosnami na 

nádraží v Českém Těšíně. V půl 

desáté jsme již všichni seděli 

nasoukaní ve vlaku v dobré 

náladě s vidinou zajímavého 

dobrodružství. Po příjezdu do 

Návsí u Jablunkova jsme se vy-

dali na cestu k chatě. Docela nás 

překvapilo chladné počasí, ale 

naštěstí nás brzy přivítal malý 

zrenovovaný domeček patřící 

Slezské církvi evangelické 

v Návsí. Mohutné dřevěné dve-

ře se před námi s vrzáním ote-

vřely a rázem jsme se ocitli ve 

zděné budově vypadající 

v interiéru jako horská dřevěni-

ce. V budově, která kdysi slouži-

la jako škola, mě zaujaly ne-

zvyklé stropní klenby 

v místnostech a podivná výzdo-

ba. Na stěnách byly rozvěšeny 

natřené pahýly větví ze stromů. 

Ze stěn vystupovala svítidla, 

jejichž tvar připomínal plamen 

ohně. Holky byly ubytovány ve 

třech prostorných pokojích 

v podkroví, kluci spali na roz-

kládacích gaučích v obýváku, 

sloužícím zároveň jako spole-

čenská místnost. Několika šťast-

livcům připadl větší spodní po-

koj. Menší spodní pokojík obý-

valy ratolesti našich vedoucích. 

Hned po krátkém odpočinku na 

http://www.modlitby24-7.cz/ceskytesin
http://www.modlitby24-7.cz/ceskytesin
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pokojích jsme šli do jídelny, vybrali si místo a zhltli malou 

svačinku. K našemu úděsu jsme zjistili, že oběd bude až za 

dvě hodiny. 

Tématem našeho pobytu byla kniha a postava proroka 

Daniele. Motto: Daniel - muž silný v Pánu… aneb v Božích 

rukách, ať se děje, co se děje. Klíčový verš: Svou sílu hledej-

te u Pána, v jeho veliké moci. (Efezským 6,10.). Po několika 

dorostových písních s kytarou na nás již čekal se slovem 

z 1. a 2. kapitoly Daniele bratr farář Jiři Kaleta. Téma vý-

kladu bylo „Zkouška věrnosti“. Klíčový verš: Ef. 6,10. 

Mluvili jsme o Danielovi, který vyložil králi Nabúkadnesa-

rovi jeho sen a o jeho přátelích Šadrakovi, Méšakovi a 

Abed-negovi. Nacházeli se v těžkých podmínkách v zajetí 

u pohanského národa a museli prodělávat četné zkoušky 

víry. Po výkladu jsme se důkladně najedli segedínského 

guláše. Po obědě jsme se oddali odpočinku. Spát se nedalo, 

jelikož neúnavně vyhrávaly mobilní telefony. Po odpočin-

ku jsme se seznámili v úvodních seznamovacích hrách a 

byli jsme zařazeni do čtyř skupinek. Vedoucími byli Ště-

pán, Zdeněk, Tomáš a Martina. Ve skupinkách jsme se 

hlouběji zamýšleli nad texty z Daniele s pomocí pracovní-

ho sešitku. Ve čtyři hodiny odpoledne jsme se vypravili na 

návštěvu dorostu v Návsí. Přivítalo nás okolo čtyřiceti lidí, 

ovšem velkou část z nich tvořili tamější konfirmandi, kteří 

byli rovněž pozváni. Tématem byly vztahy mezi mužem a 

ženou, zajímavé téma pro dorost. Na otázky týkající se této 

problematiky odpovídal mladý manželský pár. Potom 

jsme si zahráli několik her, mezi nimi i televizní hru „Ris-

kuj“. Po večeři jsme v obýváku hráli nejrůznější hry a osla-

vili jsme narozeniny jedné účastnice našeho soustředění. 

V sobotu po snídani jsme přivítali pracovníka s mládeží 

z Návsí, kterého jsme znali už z dorostu. Probíral s námi 3. 

kapitolu proroka Daniele. Jeho tématem byla „Výzva“. 

Klíčový verš: Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. 

Proto smíme říkat s důvěrou: 

Pán při mně stojí, nebudu se bát. 

Co mi může udělat člo-

věk?(Židům 13,5b-6). Vyprávěl 

nám o další zkoušce Danielovy 

víry. Král Nabúkadnesar dal 

postavit zlatou sochu a přikázal, 

aby se jí lidé klaněli. Jen Danie-

lovi přátelé se nepoklonili a král 

je hodil do ohnivé pece. Ale Pán 

je pro jejich víru zachránil: … 

nad jejichž těly neměl oheň moc, 

ani vlas jejich hlavy nebyl se-

žehnut, jejich pláště nedoznaly 

změny, ani v nich nevězel pach 

ohně. (Daniel 3,27). Pomodlili 

jsme se a začali se chystat na 

výlet. 

Tomáš Černý pro nás přichys-

tal takovou maličkou prochá-

zečku, 10 kilometrů po horách, 

sníh po kolena, zataženo, mlha a 

hustě padající zmrzlý déšť. Zpo-

čátku jsme příjemně naladěni, 

svižným krokem s písničkou 

vykročili. Směřovali jsme na 

vrchol Filipky a poté dále po 

hřebeni. Nakonec jsme však ve 

zuboženém stavu, zkřehlí, pro-

mrzlí a s mokrými botami za-

padli do chaty na Filipce. Po 

dávce teplých nápojů jsme si 

udělali společné foto a vyrazili 

dále. Shazovali jsme se do sně-

hu, koulovali jsme se a prali. 

Celí rozdovádění jsme běželi 

z kopce a padali a padali, a ku-

podivu si nikdo nic nezlomil. Po 

čtyřech hodinách jsem mezi 

prvními doběhl do chaty a začali 

jsme okupovat topení mokrými 

věcmi. 

Po pozdním obědě mezi nás 

zavítala návštěva Veroniky 

Iwaszkové a Jirky Chrobočka, 
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kteří pro nás připravili úžasný workshop. Vyráběli jsme si 

gelové svíčky. Potom jsme se odebrali do skupinek a začali 

jsme si chystat hry na galavečer. Ten odstartoval hned po 

večeři. Každá skupinka si připravila několik zajímavých 

her. (Některé: Dobrovolník musel poslepu na čas uložit 

sirky rozhozené po stole zpět do krabičky, hlavičkou na 

jednu stranu ; 5 dobrovolníků snědlo tatranku, potom slí-

zalo nanuk a hned nato vypilo hrnek horkého čaje. Zají-

mavá byla i scénka o Kobře 11 a hra spočívající ve stavbě 

milostných sousoší.) 

Začal poslední den chaty. Dopoledne jsme navštívili bo-

hoslužby v Návsí. Po bohoslužbách začalo veliké uklízení. 

Naposledy jsme se sešli v obýváku nad tématem „Vysvo-

bození“. Četli 

jsme si o Danie-

lovi ve lví jámě. 

Poslední klíčový 

verš: Blaze muži, 

který se neřídí 

radami svévol-

níků,…nýbrž si 

oblíbil Hospodi-

nův zákon, nad 

jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. (Žalm 1,1-2). Přišel 

čas odjezdu. Cesta vlakem rychle utekla a my jsme se vráti-

li zpět do normálního běžného života. Chata sice skončila, 

ale vzpomínky na ni nám jistě zůstanou. 

Nyní se opět scházíme každou sobotu v 10 hodin. Pokud 

chceš zažít spoustu legrace, přijď mezi nás. 
Míša-NL 

3. KONFERENCE MUŽŮ ANEB STÁLE 

TVÁŘÍ V TVÁŘ 

Muži všech věkových kategorií opět po roce téměř zapl-

nili sál kina Kosmos v Třinci, aby se společně zabývali 

hlavním tématem konfe-

rence, jímž byla tentokrá-

te komunikace. Novinkou 

na konferenci byla žena 

coby přednášející. Anna 

Linkeschová zprvu půso-

bila jako ovečka mezi 

vlky, ovšem později nás 

pěkně zatlačila do sedadel, když se do nás pustila salvou 

těžkého kalibru o čem jiném, než na téma komunikace 

v manželství. Všichni jsme se 

poznávali v rozdílech komuni-

kace mezi muži a ženami a celá 

plejáda praktických příkladů 

byla četným tématem diskusí 

v rámci obědové přestávky. 

Mnozí z nás jistě objevili své 

rezervy ve vžitých komunikač-

ních způsobech vůči ženám a 

využili této příležitosti k jejich 

přehodnocení. 

Dlouho také nezapomeneme 

na svědectví bratra Josefa Toma-

ly, které v nás vyvolalo doslova 

evangelizační bouři. Snad není 

co dodávat k tomu, když si uvě-

domíme, že lidé kolem nás jsou 

na cestě do pekel a kdo jiný jim 

má říct o Bohu než my! Pokud 

to nestačí, tak zde je jeden malý 

příklad ze života bratra Tomaly: 

„Jednou přijel do sousedství 

pohřební vůz. Ano, soused, kte-

rý vedle mne léta žil a dobře 

jsme se znali, náhle zemřel. Ale 

já mu za tu dobu neřekl o Ježíši 

ani slovo. Teď už mu nemohu 

říct nic, i kdybych stokrát chtěl. 

Jinými slovy, já na tu polnici 

prostě nezatroubil /viz. Ez 

33,3/.“ 

Všechny přednášky Tomáše 

Tyrlíka, Stanislava Stebla a 

manželů Linkeschových vyjdou 

na DVD. Pokud o ně máte zájem 

obraťte se na SCEAV Třinec 

(www.sceav.cz/trinec). 
MSCH-NL 
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Fotoreportáž ze sborového dne 
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aktuality 

ORIGINÁLNÍ NÁPAD 

Islám byl před léty pro mne jen exotickým pojmem, kte-

rý jsem si spojoval s orientální atmosférou pohádek Tisíce 

a jedné noci a létajících koberců, s vůní kávy, s křehkými 

krasavicemi tančícími v nádhených palácích za zvuků po-

divné hudby. 

Ale spojoval jsem si jej také s krutými a obávanými vá-

lečníky se zahnutými šavlemi na arabských plnokrevní-

cích, kteří uřezávali křesťanským psům uši (vzpomeňme 

proslulé Štramberské uši, které tento historický fakt lahod-

nou formou připomínají). Také jsem něco slyšel o haré-

mech, o Aláhovi a 

samozřejmě také o 

ropě. Ale to vše bylo 

pro mne tak vzdále-

né, stejně jako můj 

důchod či dovolená 

v Karibiku. 

Doba se změnila a 

najednou je mi ten 

bájný orientální svět 

nějak až moc blízko. 

Tak jsem jednou při-

cestoval trávit dovo-

lenou v Tunisku. 

Když jsem trochu 

vyděšeně a nevěřícně 

pozoroval okolní svět z autobusu, pronesl jsem (pro naši 

rodinu) památnou větu: “Já blbec, to byl taky nápad jet na 

dovolenou …” (omlouvám se, ale dále není možno tuto 

větu publikovat). 

Člověk je ale tvor nepoučitelný a před několika léty díky 

mému rozhodnutí trávila naše rodina dovolenou v Turec-

ku. Z vlastní zkušenosti mohu vřele doporučit lék na žalu-

deční i střevní potíže, který se jmenuje Lopermid. Je levný 

tak, že vám ho v lékárně nechtějí ani prodat. Ale pomáhá. 

Díky němu se nám podařilo odletět zpět do vlasti. “Nikdy 

více,” slíbil jsem tehdy rodině. 

Jenže ten orientální svět se vám začíná jaksi rozpínat ja-

ko kaše v pohádce “Hrnečku, vař!” Najednou ho začíná 

být jaksi všude plno. 

Samozřejmě jsem sledoval v 

televizi zřícení Dvojčat. Přes 

veškerou hrůzu to ještě pořád 

byla pro mne především jen 

televize, která ukazuje něco sku-

tečného, strašného, ale vzdále-

ného. 

Jenže pak na ty postavičky z 

Tisíce a jedné noci narážíte na 

ulici v Rakousku, v Německu, 

ve Švýcarsku, ve Francii, v Ang-

lii, a taky v Praze a v Ostravě. V 

Teplicích by si rádi postavili 

mešitu, v Brně už ji mají. Jen 

kvůli odporu a strachu lidí už 

nestojí mešita také za našimi 

humny v Orlové. Je to realita 

globalizovaného světa. 

Rád bych neměl předsudky a 

věřím, že je nemám. Ale uvě-

domuji si, že tato realita má i 

svou temnou stránku. 

Jak informoval Radiožurnál, v 

Německu, kde v současné době 

žijí údajně 2 milony muslimů, se 

začíná vážně řešit problém tak-

zvaných “vražd ze cti”. Obětí 

bývají mladé muslimské ženy, 

které jsou zavražděny svými 

blízkými příbuznými (často jsou 

vrahy vlastní bratři nebo rodiče) 

proto, že se rozhodly přijmout 

západní způsob života, chtějí 

studovat nebo se vzpírají sňatku 

z donucení. Nejznámějším pří-

kladem je tragická smrt mladé 

Němky kurdského původu jmé-

nem Hatun. Dobrovolníci z or-

ganizace Hatun & Can (pojme-

nované podle té zavražděné 

ženy a jejího malého syna) risku-

jí vlastní bezpečí proto, aby za-

chránili životy stovek muslim-

ských žen v Německu, které jsou 

ve smrtelném nebezpečí ze stra-
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ny vlastních muslimských rodin. S podobným problémem 

se začíná potýkat také Anglie. 

Do toho všeho, co se stává v evropských zemích znepo-

kojující realitou, přišel vysoký představitel anglikánské 

církve ve Velké 

Británii, arcibis-

kup z Canterbu-

ry Rowan Willi-

ams s velmi, ale 

opravdu velmi 

originálním ná-

padem. Aby se 

muslimové v té 

západní evrop-

ské Velké Britá-

nii cítili lépe a 

měli k ní lepší 

vztah, je podle 

anglikánského arcibiskupa Williamse nevyhnutelné do 

právního řádu Velké Británie zavést část práva šaríja, tedy 

právního systému postaveného na učení Koránu a islámu. 

Naštěstí zatím údajně neměl na mysli uzákonění krutých 

trestů jako 

ukamenování 

či useknutí 

ruky. Mělo by 

jít například 

jen o určité 

aspekty ro-

dinného prá-

va a finanční-

ho práva. 

Existovaly by 

tak údajně na 

výběr dvě 

možnosti a 

každý by si 

sám mohl 

vybrat, podle 

kterého práva 

bude postu-

povat a tedy podle jakého práva bude souzen. S tím nápa-

dem přišel arcibiskup rovnou do živého rozhlasového vy-

sílání, takže to v Británii i v anglikánské církvi vzbudilo 

zaslouženě velký rozruch a mezi politiky doslova zděšení. 

Dva členové Generálního 

synodu anglikánů v Anglii vy-

zvali arcibiskupa k demisi. 

Několik lidí při náboženském 

obřadu na arcibiskupa křičelo, 

aby se vzdal funkce. Jeho 

předchůdce Carey, který zasedá 

ve Sněmovně lordů, řekl, že 

zavedení islámského práva do 

práva britského by bylo 

katastrofou. Jiný anglikánský 

arcibiskup prohlásil, že Wil-

liams svými výroky a jejich na-

časováním v době napětí mezi 

křesťany a muslimy selhal jako 

vedoucí představitel církve. Premiér Brown vzkázal pro-

střednictvím mluvčího, že brit-

ské právo musí být založeno na 

britských hodnotách. Konzerva-

tivní strana uvedla, že arcibis-

kupův výrok je nevhodný, a 

liberální demokraté prohlásili, 

že všichni lidé musejí respekto-

vat právo a musejí si před ním 

být rovni. 

Už začínám chápat, proč nás 

Bible nabádá, abychom děkovali 

a modili se za politiky. Někdy 

jsou holt potřební. Možná je to 

také originální nápad, ale co 

kdybychom aspoň dneska večer 

nebo zrovna teď děkovali Pánu 

Bohu za to, že na světě existují 

(rozumní) politici a že jsou 

aspoň takoví, jací jsou? Samo-

zřejmě, můžeme a máme také 

prosit, aby byli (zejména ti naši) 

politici lepší, mravnější a 

moudřejší. Prosme o politiky, 

protože, jak je vidno, může na 

nich hodně záležet. Zejména, 

pokud někdo dostane opravdu 

originální nápad. 
VK-NL 

k zamyšlení 
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HODINA VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

Nedávno jsem v Bibli narazila na text: „Co člověk zaseje, 

to také sklidí...“ (Galatským 6,7b) Čeština na to má další 

navazující přísloví, například to o džbánu, jemuž se trhá 

ucho nebo o jámě, do níž kupodivu spadne sám kopáč. 

Nicméně jsou to přísloví pravdivá a v praxi mockrát ově-

řená. Například... 

Bylo to asi ve třetí třídě na základní škole. V zimě a ve 

výtvarné výchově. Tenkrát jsme dělali celkem zajímavý 

výtvor – na žlutý skicákový papír jsme nakreslili bílou 

voskovkou nějaký zimní motiv. A pak se to celé přetřelo 

černou tuší. Tuš na voskovku samozřejmě nechytla a 

vzniklo docela pěkné černobílé dílko. Ale vraťme se o pár 

minut zpátky.  

Voskovkou máme nakresleno, teď zbývá natírat na čer-

no. Čenda rozdal pomůcky, má spolusedící Verča šla pro 

černou tuš. Vtom mě zarazil pohled na naše štětce. Ten 

Verčin byl nový, krásný, dlouhý, hustý. Zato ten můj – 

rozvrzaný vypelichaný stařeček, kterého jsem se zatím ani 

nedotkla, ale on už se sám stihl dobrovolně vzdát několika 

ze svých štětin.  

Zachmuřila jsem se.. To přece není fér. A vtom mi hla-

vou projel geniální nápad. Ano, určitě už tušíte. Štětce jsem 

vyměnila. Spolusedící získala můj vypelichaný a já její 

skvělý. Když chudák dorazila i s tuší, netušíc, jak byla 

podvedena, jen si povzdechla nad kvalitou našeho výtvar-

nického náčiní a začala vybarvovat.  

Já se také pustila do práce... Co člověk zaseje, to také 

sklidí. Namočila jsem štětec do tuše, udělala efektní tah 

přes střed výkresu... a nestačila jsem zírat. Papírem se táhla 

zelená agresivní tlustice. Týden předtím jsme totiž praco-

vali s temperovými barvami a nějaký génius „můj“ úžasný 

štětec pořádně nevymyl, což při letmém pohledu nešlo 

poznat. Výkres byl v tahu. Jaksi na něm nadbývala jedna 

barva, které se navíc samozřejmě povedlo voskovku za-

krýt, tudíž mému sněhulákovi 

chyběl prostřední díl, což je u 

sněhuláků dost podstatná záva-

da.  

Výsledek? Zatímco Verča za 

svůj pěkný výtvor (opravdu 

pěkný, to se musí nechat, i přes 

ten odrbaný štětec) vyfasovala 

velkou jedničku a její práce ještě 

ten den visela na nástěnce, pro 

můj futuristický výkres naše 

učitelka, již několik (desítek) let 

přesluhující, zjevně neměla po-

chopení a v mé žákovské knížce 

se skvěla známka, která bývá 

považována za hroznou i 

v normálních předmětech, natož 

v takové oddechovce, jako je 

výtvarná výchova.  

A co z toho vyplývá? Tak tře-

ba...Ne všecko, co na začátku 

vypadá dobře, dobře skončí. 

Taky to může být agresivně ze-

lené. 

Ne všecko, co se nám jeví čer-

ně, dopadne hrozně. Taky to 

může viset na nástěnce.  

Ten, kdo vypadá pěkně a 

v pořádku, takový nemusí být. 

Odrbaný a nevábně vypadají-

cí ještě neznamená špatný.  

Přeji vám krásné dny jen 

s dobrými štětci! (Přísloví 26,27) 
JF-NL 
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komentář 

KOMENTÁŘ KE KOMENTÁŘI „CHO-

VÁNÍ NA BOHOSLUŽBÁCH“ 

Přáním každého autora zveřejněného článku je vzbudit 

ve čtenáři reakci. Nejde pouze o samotné „přečtení“, ale 

alespoň zvážení podané informace, lépe její přijetí, její 

zvnitřnění či dokonce konkrétní počin související s jeho 

obsahem. Musím přiznat, že se s takovou reakcí u mne 

setkal v posledním vydání Nedělních listů článek „Chová-

ní na bohoslužbách“. A výsledkem je tento komentář. 

Nemohu jinak, než souhlasit s tvrzením, že bavit se při 

programu je: „... rušivé a spousta lidí ho vnímá jako ne-

slušné.....a že některé postřehy jsou jistě aktuální i po skon-

čení bohoslužeb, a proto není třeba řešit je hned!“  

V řadách mládeže zřejmě sedávám častěji než pisatelka. 

Kdybych v této chvíli měla hodnotit zda to, jak mládežníci 

vyrušují, je ještě únosné nebo již nikoli, osobně bych se 

přiklonila k první variantě. Jsem si však vědoma toho, že:  

1. na šum v těchto místech jsem si již patrně přivykla 

2. má hranice pro jeho únosnost je jiná než pisatelčina. 

Troufám si říct, že jde o běžný jev, který zvláště 

v nepsaných pravidlech, které autorka zmiňuje, může způ-

sobit velké nepochopení a neshody. Nastavená norma, 

hranice přijatelnosti v těchto situacích odpovídá individua-

litě každého z nás.  

Od dob přednášek z psychologie jsem velice opatrná 

užívat obecně slovo „normální“. Proto mi uváděné řešení 

„sednout si mezi „normální“ lidi“, zní dost nepřijatelně. 

Přijatelněji však na mne působí uvozovky nahoře a dole a 

vypadá to, že se nakonec domluvíme:-). Myslím si, že by-

chom se hodně mýlili, kdybychom si mysleli, že jsme, co se 

týče neslušného chování na bohoslužbách, nad věcí. Osob-

ně totiž považuji za velice neslušné z řad nás všech shro-

mážděných vůči osobě mající ohlášky, zpívající skupince či 

bratru faráři na kazatelně, listování ve zpěvníku a nachá-

zení písně jen co se její číslo zobrazí na světelné tabuli, byť 

řečník ještě má co říci nebo zpěváci ještě nedozpívali. Že by 

nikdo jiný než mládežník nešeptl sousedovi nějaký aktuál-

ní postřeh? Také rozbalování bonbónů není doménou 

zrovna mládežníků. Ale není na místě se teď přít, co je víc.  

Dle mého názoru jde o to, abychom v rámci společných 

bohoslužeb opravdu všichni maximálně soustředěně přijali 

duchovní pokrm pro další kaž-

dodenní boj víry a byli si vědo-

mi, že „když jsme pospolu, Pán 

Bůh má radost.“  

A troufám si říct, že i mládež-

níci by měli radost, kdybychom 

je na nevhodnost chování upo-

zornili osobně a ne jen prostřed-

nictvím Nedělních listů. 
S pozdravem Jana Humplíková  

poděkování 

UKRAJINA DĚKUJE 

Vážení přátelé Podkarpatské 

Rusi, vyřizujeme touto cestou 

srdečné poděkování od všech 

obdarovaných chudých  lidí z 

okolí Mukačeva.  V našem sboru 

se o Vánocích nashromáždilo 

celkem 11700 korun.  Sbor v 

Komorní Lhotce a jiní dárci také 

přispěli, a tak se mohly přichys-

tat krásné vánoční balíčky. Díky 

vaší štědrosti se manželům No-

govým podařilo obdarovat 

mnoho dětí i dospělých a radost 

byla veliká. Jejich opatrovatel, 

bratr Ludvík zemřel a oni měli 

strach, že zapomeneme. Ale vy 

jste nezapomněli! Věřte, že pro 

ně v Zakarpatí je to obrovská 

vzpruha. Děkují za dary i za 

modlitby. Jsme rádi, že odkaz 

bratra Ludvíka Palarčíka pokra-

čuje a věříme, že této pomoci 

zachováte přízeň i o nadcházejí-
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cích Velikonocích, kdy manželé Nogovi chystají další vý-

pravu. 
MSCH-NL 

PODĚKOVÁNÍ REDAKCE 

Vážení čtenáři, 

děkujeme Vám za Váš zájem o Nedělní listy v roce 2007. 

Vyšlo 12 čísel, každý měsíc přes 100 výtisků, což předsta-

vuje více než 6000 listů papíru. Zdá se, že nás všechny 

v naší redakci ta práce docela baví, protože nás těší Váš 

zájem.  

V  roce 2007 jsme vyúčtovali výdaje 5950,-Kč, příjmy či-

nily 13088 Kč-. Mnozí z Vás při koupi novin ani nechtějí 

drobné nazpátek Někteří z Vás dávají někdy i větší peněž-

ní dary. Děkujmeme Vám. Považujeme to za Váš vklad do 

tohoto „podnikání“. Vážíme si Vaší důvěry a slibujeme, že 

se budeme snažit hospodařit dobře a zodpovědně. Vaše 

dary nám pomohou nejen pokrýt výrobní náklady, umožní 

nám také investovat do potřebné techniky. Budeme Vás 

tedy nadále informovat o tom, co je v redakci nového. 

Chceme využít tuto příležitost k poděkování těm, kdo 

nám různými způsoby pomáhají naše noviny tvořit. 

Děkujeme sestře Šmítové, která pro nás zajišťuje hospo-

daření s penězi vedením jakéhosi „samostatného účtu“ 

Nedělních listů. Je to pro ni další dobrovolná práce navíc. 

Je vžda velice ochotná a milá - jak ji sami dobře znáte 

z naší kanceláře. 

Děkujeme firmě Comfor v Českém Těšíně a bratru 

Otmaru Humplíkovi za to, že nám umožňuje dosahovat 

poměrně velice nízkých nákladů na tisk, což je podstatná 

část ceny při výrobě našich novin. 

Děkuji našemu týmu kolegyní a kolegů z redakce, kteří 

do této práce investují mnoho času a úsilí, mají chuť a 

opravdový zájem a myslím, že se mnou budete souhlasit, 

že odvádějí dobrou práci. 

Děkujeme našemu Pánu za jeho požehnání. 

Při pohledu do budocnosti na ročník 2008 vidíme potře-

bu posílit dvě oblasti. První z nich je oblast prodeje. Uvítali 

bychom zájemce, mladší i starší, kteří by mohli a chtěli 

pomáhat s prodejem, aby noviny mohly být vždy dobře 

dostupné. 

Druhou oblastí je příprava dětské přílohy, kde skvělou 

práci odvádí v současné době jen jediná mladičká redak-

torka. Máte-li chuť a možnost zkusit se této oblasti věnovat 

a pomoci připravovat noviny 

pro děti, moc rádi Vás uvítáme 

v našem týmu. 
Za redakci VK-NL 

 

SBOROVÉ SHRO-

MÁŽDĚNÍ - OHLÁ-

ŠENÍ STARŠOVSTVA 

Staršovstvo prosí a vyzývá 

všechny aktivní členy sboru a 

především ty kteří se účastní 

shromáždění, aby zkontrolovali 

jestli jsou uvedeni na seznamu 

členů s hlasovacím právem. 

Námitkami se může každy člen 

sboru domáhat, aby byl seznam 

opraven buď zápisem jeho oso-

by nebo dalších členů sboru, 

nebo vypuštěním členů neprá-

vem zapsaných. Staršovstvo 

bude přijímat námitky do šesti 

dnů před konáním sborového 

shromáždění a rozhodne o nich. 

Děkujeme za jakékoli upozor-

nění na nedokonalosti jmenného 

seznamu členů s hlasovacím 

právem. 

 

STARŠOVSTVO 

SBORU OZNAMUJE: 

Účelové směrování vašich fi-

nančních darů: 

číslo účtu: 1725496319/0800 

variabilní symbol: 1 - dar na 

výměnu oken; 2 - podpora 

mladé generace; 3 - příspěvek na 

technické vybavení; 4 - dar na 

potřeby sboru; specifický sym-

bol: uveďte vaše datum naroze-

ní pro identifikaci plátce ve for-

mátu: DDMMRRRR. Od ledna si 
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budete moci ve kanceláři sboru vyzvednout potvrzení o 

složených darech, které vám poslouží pro snížení daňové-

ho základu, takže ušetříte na daních. 

co nás čeká 
Biblické školení pracovníků  
01.03.2008 Český Těšín, ústředí SCEAV; 

08.00hod., téma Manželské krize Dogmatická část: 
Duch svatý - Mgr. Tomáš Tyrlík Biblická část: Láska v 
životě křesťana - Ing. Michal Klus, M.Div. Praktická 
část: 3. největší pokušení a jak mu čelit - Mgr. Jiří 
Chodura 

 

21. 3. 2008 - Lutherova společnost při příležitosti připo-

mínky 462. výročí úmrtí Martina Luthera (18. února 1546) 

pořádá v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchá-

řích na Novém Městě pražském přednášku na téma, týkají-

cí se dohadů, "zda po bitvě na Bílé hoře v Čechách a na 

Moravě existovali tajní luteráni?”. Přednášku povede Mgr. 

Ondřej Macek, postgraduální student na katedře praktické 

teologie UK ETF, který studoval evangelickou teologii v 

Praze, Vídni a Lipsku a věnuje se českému protestantismu.  

 

Koncert židovské hudby 

Vokální soubor Adash a klezmerová skupina Naches vy-

stoupí v úterý dne 4. března 2008 v 18.00 v Ostravě. Mís-

tem konání koncertu je modlitebna Církve bratrské na ul. 

28. října 148 v sadech Milady Horákové. Vstupné je dobro-

volné. 

 

Modlitby 24/7 

11.2 – 21.3. 2008: 40 dnů modliteb a půstu 

Místo konání: evangelická fara na Rozvoji, Český Těšín 

Informace, kontakt, přihlášení: www.modlitby24-

7.cz/cesky tesin; mobil: 774 879 190;e-mail: ceskyte-

sin@modlitby24-7.cz 

Přípravný výbor letního setkání dorostu a mládeže ve 

Smilovicích „XcamP" vyhlašuje konkurz pro grafiky 

 

Konkurz o nejlepší návrh grafiky XcamP 2008 

Navrhněte plakát, který by vystihl téma XcamPu: „Exo-

dus“ 

Bližší informace – požadavky, podmínky, forma výběru, 

odměna – na www.xcamp.cz 

8. Jarní konference 

sester  14. - 15.3. 2008, 

Třinec - Kino Kosmos: 
"Pavézou a krytem je ti Jeho 

věrnost."Žalm 91.4 

Semináře: Jak to u nás klape; 

Mami, to neřeš; Umění růst 

s dětmi; Prach na mém životě; 

Nebezpečí náboženského života; 

O naději v bezmoci 

Přihlášky do 14. 2. 2008; kon-

ferenční poplatek 100 Kč, sobot-

ní oběd 75 Kč. 

Bližší info na 

cb.cz/trinec.listna/konference-

sester 

 
Křesťanská výchova na 

katedře společenských věd  
otevírá obory Bakalářský studij-

ní obor Křesťanská výchova se 

zaměřením na vzdělávání 

Navazující magisterský stu-

dijní obor Učitelství křesťanské 

výchovy pro 2. stupeň základ-

ních škol 

Bližší informace: 

http://pdf.osu.cz/ksv 

 

Zvukové nahrávky kázaní 

a fotky 

http://narozvoji.ic.cz - zvukové 

nahrávky kázaní br. Kaczmarc-

zyka 

http://narozvoji.wz.cz - fotky z 

akcí sboru Na Rozvoji 

http://barkoci.ic.cz - zvukové 

nahrávky kázání br. Barkociho 

ze Slovenska 

inzerce 

mailto:ceskytesin@modlitby24-7.cz
mailto:ceskytesin@modlitby24-7.cz
http://narozvoji.ic.cz/
http://narozvoji.wz.cz/
http://barkoci.ic.cz/
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Základní informace  

a pravidla inzerce 

Inzeráty je možno podávat pí-

semně u stánku Nedělních listů. 

Doporučujeme použít předtiště-

ný kupón. 

Inzerát ve speciálním formá-

tu, prosíme, dodejte 

v elektronické podobě, nejlépe 

ve formátu JPEG. Redakce si 

vyhrazuje právo nezveřejňovat 

inzerát, pokud není v souladu 

s mravními zásadami týmu re-

dakce nebo zákonnými norma-

mi. 
Ceník Inzerátů 

 Běžný  5,- Kč 

 Zvýrazněný 10,. Kč 

 V rámečku 20,-Kč 

(je zvýrazněný) 

 Speciální malý  100,-Kč 

(do ½ výšky širokého sloupce)  
 Speciální velký   200,-Kč 

(řes ½ výšky širokého slupce)  

 

Informace o sboru 
Evangelický sbor a.v. ČCE, 

Nám. Dr.M.Luthera 1,  

737 01 Český Těšín 

Telefon: 558 745 191, 558 742 320 

e-mail: info@ccectesin.cz 

web: www.ccectesin.cz 

Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00 

Mimo tuto dobu dle dohody s faráři  

 

Redakce NL 
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli 

tito členové redakce :  Lenka Chro-

bočková, Petr Chroboček, Marek 

Schulhauser,  Lenka Smyčková, 

Michal Chalupski,  

Michal Kaczmarczyk.  

Zodpovídá Vladislav Kaczmarczyk 

mailto:info@ccectesin.cz
http://www.ccectesin.cz/
mailto:noviny.rozvoj@centrum.cz

