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PLNÍME BOŽÍ VŮLI ? 

 „A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude po-

doben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na 

skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichři-

ce a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy 

na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, 

bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům 

na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se 

vichřice a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl 

veliký.“ 

Mt 7, 24-27 

Kolikrát jsme již slyšeli, nebo četli toto podoben-

ství, kde klíčovým slovem je „plnit“. Některé z nás, když 

slyší sloveso plnit, možná ihned napadne slovní spojení 

„plnit plán“. Ještě před dvaceti lety se plnil plán takřka ve 

všech profesích. Takové plány se musely nejprve stanovit, 

aby se pak mohly plnit. Většinou se nastavovaly tak, aby se 

plnilo s úspěchem a média mohla radostně oznamovat, jak 

nám kvete naše socialistické hospodářství. Také se soutěži-

lo, kdo a o kolik procent plán překročil. Nejúspěšnější 

„překračovatelé“ plánu byli zpravidla odměněni nějakým 

vyznamenáním  a pozvánkou na partajní sešlost. 

Také Bůh má s námi plán, ale ten si nemůžeme 

nastavovat podle toho, jak se nám to zrovna hodí, ten je 

plně v Božích rukou, včetně odměny za jeho plnění. Kromě 

podrobnějších – individuálních úkolů, které má Pán  pro 

každého z nás, zjevil nám všem Svůj základní plán v Bibli. 

Na kolik % asi plníme?: 

„Pravím vám: Každý, kdo 

se ke mně přizná před lidmi, k tomu 

se i Syn člověka přizná před Božími 

anděly. Kdo mě však před lidmi 

zapře, bude zapřen před Božími 

anděly.“    L 12, 8-9                                                                                                                                   

 Nejde jen o nějaké slovní při-

znání se k víře v Boha. Jde o cel-

kový náš postoj a jednání před 

lidmi, abychom nebyli jako po-

krytci, kteří jsou křesťany jen 

v neděli. Cítíte se v tomto na sto 

procent? Tak pokračujme dál. 

„Jednejte moudře ve styku 

s okolním světem a využijte čas 

vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy 

laskavé a určité; ať víte jak ke komu 

promluvit.“                                                                 

Ko 4, 5-6 

Jedná se zejména o Boží mou-

drost, kterou máme čerpat z Bo-

žího slova. Odpovězme si na 

otázku, kolik času věnuji já 

osobně k šíření evangelia? 

Vždyť se v písmu na jiném místě 

dozvídám, že žeň je mnohá, ale 

dělníků málo! Využívám čas mi 

svěřený? Kam jsme se dostali 

z předešlých 100 %? 

„S těmi, kdo pochybují, 

mějte slitování, zachraňujte je z ho-

řícího ohně. Mějte slitování i nad 

jinými, ale s obezřetností, ať se vám 

oškliví i jejich plášť, poskvrněný 

hříchem. “                       Ju 22-23                                        

Mluvil jsi s někým o Bohu, ale 

bez úspěchu? Nikam to neved-

lo? Modli se za něj a zkus to 

znovu. Námořník, který hází 

tonoucímu z lodi záchranný 

kruh se také mnohdy netrefí 



 

NEDĚLNÍ LISTY 29. června 2008 6.číslo Strana 2 

napoprvé. Někdy zavane vítr a odvane kruh jinam, jindy 

to samé udělá vzedmutá vlna. Ale námořník vydá veškeré 

úsilí, aby nakonec tonoucího zachránil. Má totiž realitu 

boje o život přímo před očima. My si tu realitu musíme 

opakovaně uvědomovat: zachraňujeme lidi z hořícího 

ohně - zachraňujeme lidi z hořícího ohně - zachraňujeme 

lidi z hořícího ohně. Možná máme více času než ten ná-

mořník, ale nebojujeme s vlnami ani s větrem, ale 

s mocnostmi a silami zla. Máme také vítěze – Ježíše na své 

straně. Je to ale naše práce, nám byl svěřen ten úkol a nám 

Bůh svěřil čas, který máme využít. Víme také, že si máme 

obléci Boží zbroj a jsme nabádáni k obezřetnosti, neboť se 

pohybujeme na Satanově půdě. K tomu mají, kromě chval 

a díkuvzdání sloužit naše shromáždění, skupinové setká-

vání a sborové akce, totiž abychom se sdíleli, vzájemně se 

podporovali, vyměňovali si zkušenosti,  a vymýšleli jak dál 

nést evangelium. Vždyť ho nepotřebujeme slyšet my tisíc-

krát, ale alespoň jednou ti, kteří jej ještě plně neslyšeli. 

 „Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že pa-

tříte světu a žijete jako ostatní lidé? Když se jeden z vás hlásí 

k Pavlovi a druhý k Apollovi, neznamená to, že jste lidé světa? 

Kdo je vlastně Apollo? A kdo Pavel? Služebníci, kteří vás přived-

li k víře, každý tak, jak mu dal Pán.“            1.K 3, 3-5 

Jak to, že se u nás proslýchá, že někdo chce opustit sbor, 

protože odchází jeden z farářů? Copak chodíme do sboru 

na faráře, jako na filmy do kina? Kdo takto uvažuje, nechť 

se nejprve ujistí, zda je to pro něj opravdu Boží vůle odejít 

z důvodu, že odchází farář. Jistěže můžeme mít k faráři ci-

tový vztah, můžeme mít své oblíbené faráře, jejichž styl 

nám vyhovuje.Žádný farář nemá svou kopii. Jeden káže 

tak, druhý jinak. Každý tak, jak mu dal Pán.  Farář ale není 

sborem a sbor nestojí na faráři. A pokud ano, tak o nás 

Pavel píše, že jsme lidé světa. Někteří faráři se drží teorie, 

že by se po pár letech měli přesunout do jiného sboru, aby 

jak jejich původní, tak sbor, kam 

přicházejí dostali nový impuls a 

svěží vítr k růstu. Jiní zůstávají 

ve sboru delší dobu, protože 

mají naopak dlouhodobou kon-

cepci sborové práce. Někdy se 

faráři, pokud jich je ve sboru ví-

ce, nemusí ve všem shodnout, a 

pokud dospějí k názoru, že by 

se měli raději rozdělit, tak i to je 

třeba přijmout s pokorou a bez 

zášti. Možná má Bůh právě pro 

našeho mladšího faráře práci 

v jiném sboru. Jistě se na svůj 

odchod dotazoval Boha a On 

mu dal zelenou. Ačkoli jej máme 

rádi a mrzí nás jeho odchod, po-

kud nám na něm skutečně zále-

ží, nešiřme drby, nečiňme uná-

hlená citová rozhodnutí, modle-

me se za dobrý, požehnaný po-

čátek jeho práce v novém 

působišti i za pokoj pro celou 

jeho rodinu. Nyní to cítíme jako 

velikou ztrátu, možná, jako díru 

z přesazeného stromu,  ale Bůh 

to vidí, jemu nic neujde. Svěřme 

to do jeho rukou a on nám tu 

díru pomůže zacelit. 

 Tak co, na kolik 

procent plníme? Čeká na nás 

řád, anebo máme ještě velké 

rezervy?  
MSCH-NL 
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biblický zeměpis 

PISIDSKÁ ANTIOCHIE 

Město se rozkládalo v maloasijské Frýgii u hranic s Pisidií, 

jeho zakladatelem byl pravděpodobně, stejně jako u Antio-

chie Syrské, Seleukos I. Níkátor. Výhodná poloha města 

byla dána obchodní tepnou me-

zi Efezem a Kilikií. Antiochie 

byla centrem helénistické kul-

tury a kultu boha Mena, uctíva-

ly se zde také bohyně Kybelé či 

Artemis, mezi obyvatelstvo 

města náležela i židovská komu-

nita. Poté, kdy v roce 25 n. l. Při-

padlo Galatské království řím-

skému impériu a stalo se jeho 

provincií, byla ke Galacii připo-

jena také Pisidská Antiochie. 

Císař Augustus vytvořil z Pisi-

die kolonii obývanou válečnými 

veterány V. a VII. legie. Apoštol 

Pavel se ve městě objevil čtyři-

krát, zdejší křesťané byli patrně 

jednou ze skupin pro které byl 

sepsán list Galatským. 

IKONION  
(dnešní Konya v Turecku) 

Bohaté město Ikonion leželo 

v úrodné a dobře zavlažované 

oblasti na západním okraji ná-

horní roviny v Malé Asii. Pů-

vodně patřilo do Frýgie a jme-

novalo se Kavania. Později bylo 

po určitou dobu hlavním měs-

tem Lykaonie a poté se stalo 

součástí Galatského království, 

které připadlo Římu. Císař 

Claudius (41-54 n.l.) opět město 

přejmenoval, jeho nový název 

zněl Claudiconium. Pavel a Bar-

nabáš se zde zastavili na první 

misijní cestě. I zdejšímu sboru 

byla asi určena epištola Galat-

ským. 
MCH-NL 
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HISTORIE NOVODOBÉHO STÁTU IZRAEL 

část 2. – První krůčky 

Na konci 40. let minulého století začal fungovat novodo-

bý stát Izrael a děly se věci. Když vezmeme na vědomí, že 

se do Izraele přestěhovali lidé z různých zemí, z různých 

kultur, mluvící různými jazyky, můžeme jenom žasnout 

nad tím, jak se mohli vůbec sjednotit, domluvit, shodnout 

na řízení státu, fungování důležitých institucí apod. Bez 

Božího slova by to nedokázali. Ono bylo základním prame-

nem informací o zaslíbené zemi. Díky němu objevovali 

dávno ztracené podzemní vody, odkrývali a rozpoznávali 

ruiny bývalých staveb, učili se znovu hospodařit. Vždyť ve 

vyhnanství Izraelci nesměli vlastnit půdu, proto to nebyli 

žádní zemědělci, nýbrž obchodníci, lékaři, řemeslníci, či 

vědečtí pracovníci. Přesto se stávali rolníky, jinak by muse-

li všechny po-

traviny dovážet 

a zakrátko by 

všechen svůj 

majetek rozpus-

tili do drahé ob-

živy a budouc-

nost by byla ne-

jistá. Chtěli-li 

však pracovat 

na poli, tak i to 

pole si vlastně 

museli nějak vy-

tvořit. Proto 

někde sušili 

močály, jinde 

zase čistili ka-

menitou půdu. 

Zakrátko se 

stali experty na 

zemědělství v náročných podmínkách a díky Bohu se jim 

dařilo z minima těžit maximum. Došlo to až tak daleko, že 

se stali jedinou zemí, kde se podařilo praktikovat komu-

nismus bez zhoubných následků. Izraelci si totiž zakládali 

tzv. KIBUCY. To byla kolektivní družstva, kde skutečně 

dobrovolně odevzdávali soukromé majetky do společné 

pokladny. Hlavní náplní kibuců byla práce na obživě a 

zvelebování milované země. Výsledkem bylo, že po 40 

letech dosáhli takové produkce, že v zemi zůstávalo pouze 

40% zemědělské výroby a až 

60% šlo na export. Výkonnost 

ekonomiky dokládá také pokles 

inflace z 500 na 18%. 

 V počátcích novodobé-

ho státu nebylo prioritou jen ze-

mědělství, ale také lesnictví, lé-

pe řečeno vysazování stromů. 

To byla zvlášť náročná práce, 

která se setkávala s častými úto-

ky Arabů. Nebylo nic jednoduš-

šího, než zapálit nově vysázený 

les, sad nebo vinici. Přestože šlo 

často o sisyfovskou námahu, na-

váželi na holé svahy půdu, do 

níž sázeli malé stromky. Pohled 

z ptačí perspektivy nám dnes 

jasně ukazuje, která území jsou 

obývána Araby a na kterých 

hospodaří Izraelci. Arabové to-

tiž půdu nezúrodňují, používají 

ji pouze jako zdroj potravy pro 

svá stáda. 
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 Jistě vás 

zajímá, jak to chodí 

v takovém kibucu. 

Členové kibucu 

pracují na společ-

ném díle. Muži 

svou práci mohou, 

ale nemusí ukončit 

v 65 letech, ženy 

v 60ti. Denně pra-

cují muži 9, ženy 7 

hodin. Od 55 let 

počet pracovních 

hodin klesá. Ženy, 

které mají doma 

děti, pracují podle 

věku dítěte 2 až 6 

hodin. V kibucu ta-

ké fungují kvalitní 

jesle a školy. Vše 

zdarma. Kibuc pla-

tí i vysokoškolská 

studia. Dětem je 

věnována náležitá 

péče zejména ze 

strany rodičů. Do-

mácí práce takřka 

neexistují, takže se 

rodiče po práci 

mohou věnovat 

maximálně dětem. 

Dětská úmrtnost je 

zde nejmenší na 

světě. Za práci se 

nedostává žádná 

odměna, protože 

vše je k dispozici 

zdarma. Každé dva roky mají členové kibucu nárok na 

desetidenní pobyt v lázních. 

 Některé kibucy se později transformovaly 

v MOŠAVY, což je jen jiná forma družstva s prvky sou-

kromého vlastnictví. Členové mošavu mají vlastní do-

mácnost, kde si sami vaří, což v kibucech není, tam funguje 

prakticky jen „závodní jídelny“. Za práci se dostává odmě-

na. Z části finanční, zčásti formou poukázek na zboží. Exis-

tuje zde také systém dětských 

přídavků a mateřská, která do-

sahuje 75% výdělku. Zvláštností 

je, že starší ženy pracují pouze 2 

hodiny denně a dostávají stej-

nou mzdu, jako mladší ženy, 

které v práci stráví 7 hodin. Ne-

připomíná vám to jedno Ježíšo-

vo podobenství? Podstatným 

družstevním zdrojem financí 

jsou také starobní důchody, kte-

ré dostávají družstva od státu a 

stávají se rovněž společným 

majetkem družstva.  

Příště se můžete těšit 

na informace o vzdělání a váleč-

ných konfliktech se sousedními 

státy. 
MSCH-NL 

Fotografie byly převzaty ze stránek 

kibbutzu Kfar Masaryk 



 

NEDĚLNÍ LISTY 29. června 2008 6.číslo Strana 6 

pozvání  

„STARŠÍ MLÁDEŽ“ 

Setkání starší mládeže a mladých manželství se konají pra-

videlně každý pátek v 17,30 hod. 

Musím se přiznat, že se jich účastním velice ráda, neboť ač 

mám spoustu známých, kamarádů a kamarádek, páteční 

setkávající jsou pro mne přáteli velice blízkými, vskutku 

těmi, kteří to mají v životě našlápnuto stejným směrem, 

těmi, jejichž povzbuzení je pohlazení na duši a upozornění 

na chyby ne bezcitnou kritikou. 

Nedávno jsem potkala známou. Nevídáme se příliš často, a 

tak bylo milé se zastavit na chodníku a na chvíli povyklá-

dat. Padlo mnoho otázek, ale nad jednou jsem přemýšlela 

ještě doma. „Vy na to setkávání v pátek na faře máte pořád 

ještě čas?“ 

Čas? Nechápavě kroutím hlavou. To přece není otázka 

času!  

Jsem tak ráda, že to tak mohu vnímat, protože jestli bych 

měla v pátek přemýšlet, zda mám čas zajít na faru, tak tam 

nedojdu nikdy. Vždy budu mít něco, co jsem během týdne 

nestihla či zapomněla vyřídit, vždy budu na konci pracov-

ního týdne natolik unavená, že si zasloužím odpočinout..... 

Pro mě je to otázka rozhodnutí. 

Momentálně v rámci setkání postupně probíráme kapitoly 

z 1. listu Korintským. Prázdninová setkání se budou dít 

sice trochu v jiném režimu, ale přesto je každý vítán 

k modlitbám, chválám a zamyšlením nad zdařilým křes-

ťanským životem. 
Jana Humplíková 

Za přípravu programu v měsíci červenci zodpovídá: 

4.7.08  Martin Bílek 

11.7. 08  Lenka a Petr Chrobočkovi 

18. 7. 08  Black  

25.7.08  Jana Humplíková 

zamyšlení 

NA TÉMA „MANŽEL-

STVÍ“ 

Paní v kopírce obsluhovala tu 

velikou mašinu a do toho mi 

povídala: 

„No, jak jsem sem přišla po 

mateřské a viděla ty nové stroje, 

tak jsem se úplně lekla. To je 

hrozné, když máte děti, celý svět 

se vám změní, vůbec nestíháte 

sledovat, co se děje kolem vás, 

zkrátka pořád děti, děti, děti… 

A taky manžel – o toho aby se 

člověk taky furt staral. Buďte rá-

da, že nejste vdaná, co já bych 

dala za to být studentkou, jako 

vy. To už se mi nikdy nevrátí… 

Ta svoboda…“ 

Neměla jsem tu sílu paní vy-

světlovat, že já a pár mých vr-

stevnic by se raději vidělo před 

oltářem (a některé na obecním 

úřadě), než nad těmi učebnice-

mi, které mi zrovna kopíruje… 

Nebylo to poprvé, kdy jsem si 

položila otázku: Manželství – 

stojí to za to? 

A pak se stala jiná věc. Poví-

dala jsem si tak jednou s kama-

rádem a dospěli jsme k tématu 

pomíjivost přátelství. Shodli 

jsme se, že je naprosto běžné, že 

nám chladnou a pomalu „umí-

rají“ přátelské vztahy, u kterých 

bychom to dříve nečekali. Vlast-

ně přátelství je totálně křehká 

záležitost. Ale pak řekl kamarád 

větu, na kterou taky hned neza-

pomenu: „Opravdové přátelství 

je vlastně taková vzácnost, že 

nakonec jsi ráda, když najdeš 
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jednoho přítele na celý život a to manžela. To je výhra!“ 

Do třetice všeho dobrého. Učila jsem se do předmětu, 

který se mj. zabýval zvládáním stresu. Jistí panové, vědci 

T. H. Holmes a T. R. Rahe, sestavili na základě dlouhodo-

bého výzkumu inventář životních událostí, které mohou 

zásadním způsobem negativně ovlivnit psychické i fyzické 

zdraví jedince. Na prvním místě se v žebříčku objevuje 

smrt partnera, na druhém rozvod manželství a na třetím 

rozvrat (alias dočasný rozchod) manželství. A zase se to 

všechno točí kolem manželství. A zase mi mělo co vrtat 

hlavou. 

Zdá se tedy, že manželství je něčím, co nás všechny hod-

ně zajímá. Je něčím, z čeho mohou být lidé nemocní. O 

manželství se taky mluví, dokonce s vámi o něm klidně 

bude mluvit i paní prodavačka v kopírce, kterou vůbec ne-

znáte. Manželství je pro jednoho obětí a pro druhého život-

ní výhrou. Každopádně je to ale něco, co s námi hýbe, na 

čem nám v životě bytostně záleží… 

Tak nějak mi z toho všeho vyplynulo, že pokud chci být 

v životě spokojená, měla bych dobře zvážit, komu jednou 

řeknu své „slibuji“. Patrně bych si to měla všechno dobře 

propočítat. Dotyčný by měl být věřící, musí mít milé rodiče 

a mohl by mít hodnou sestru, se kterou bych měla pěkný 

švagrovský vztah. Měl by mít vysokoškolské vzdělání, stá-

lé zaměstnaní, a pokud možno vlastní pozemek s domem. 

Hlavně musí být hodný, usměvavý, akční jako já… Tak. A 

teď si představte tu fiktivní situaci, že opravdu na někoho 

takového natrefím. A ještě fiktivnější by bylo, kdybych také 

já splňovala jeho kritéria pro vhodnou manželku. Stačilo 

by to k tomu, abychom zatoužili jít spolu k oltáři? Pokud 

by manželská láska měla splňovat pouze požadavek racio-

nality, pak ano. Jenomže já, jsem asi divná, bych chtěla být 

také zamilovaná. Kdyby to teď četla moje maminka, chytla 

by se jistě za hlavu a řekla: „Holka, přistaň už.“ Kdyby mě 

slyšel nějaký pastor řekl by: „Ale manželství to je rozhod-

nutí, ne zamilovanost.“ A někteří z mých známých by se 

jen zasmáli… 

Někdy mám pocit, že svět kolem mě, a obzvláště to vní-

mám v církvi, nám mladým zdůrazňuje, jak by mělo být 

manželství racionální, promyšlené. Jak bych si měla propo-

čítat výhody a nevýhody sňatku. A někdy citová stránka 

není doceněná a přitom – být zamilovaný/á je tak krásné! 

A do toho se u mě občas zastaví nějaký vzdálený příbuz-

ný a zeptá se: „Tak co, kdy se budeš vdávat?“ To jsou pak 

chvíle, kdy si říkám, honem někoho splašit, někoho kdo 

bude alespoň částečně odpoví-

dat mým kritériím, ať už to 

mám rychle vyřešené. A pak si 

vždy vzpomenu na to, že man-

želství je jeden z faktorů ovliv-

ňující zdraví a životní spoko-

jenost, jak to naznačují Holmes a 

Rahe, a taky si vzpomenu na to, 

jak je krásné být zamilovaná, a 

dojde mi, že spěchem si můžu 

všechno pokazit. 

A tak se z mých úvah o man-

želství stává pěkný hlavolam. 

Čím víc o tom přemýšlím, tím 

zamlženější je má představa, co 

vlastně chci. Pane, proč je to tak 

složité? 

Mrzí mě, že spousta lidí 

(s dlouholetou manželskou zku-

šeností) kolem nás, „čerstvě do-

spělých“, vůbec nechápe, jak je 

pro nás tahle životní etapa těž-

ká. Mrzí mě, že zapomněli, jak 

komplikované je udělat zásadní 

krok, který vede k celoživot-

nímu závazku. Mrzí mě, že nám 

opakovaně naznačují, že by-

chom už měli něco dělat, pokud 

nechceme zůstat celý život bez 

partnera. Mrzí mě, že zapom-

něli, že kromě rozumu máme i 

srdce. 

Milí zkušení dospělí, raději se 

modlete, abychom byli dostateč-

ně moudří na činění důležitých 

rozhodnutí… A hlavně prosme 

za trpělivost, potřebujeme ji my 

všichni. Vy s námi a my v hledá-

ní „toho pravého“ či „té pravé“. 
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přednáška 

O CESTĚ K DOBRÉMU MANŽELSTVÍ 
část 1. - “Proč se chcete vzít?” 

Přednáška Prof. Jaro Křivohlavého ve Frýdku-Místku 17.4.2008 

Máme před sebou mimořádně krásné téma. Téma, které 

nás zajímá, ať chceme nebo nechceme, po celý život, od 

začátku až do konce. A já jsem velice rád, že i ten nadpis 

toho našeho dnešního setkání je “O cestě k dobrému man-

želství”. 

Dříve, než se pustíme do toho tématu, já bych rád, abyste 

se spolu se mnou zamysleli nad otázkou, která je “číslo 1”, 

otázkou, kterou kladu mladým lidem, kdykoliv se s nimi 

setkám. Vždycky se jich ptám: “Proč se chceš vdát?” “Proč 

se chceš oženit?” 

Řada lidí se na mne dívá a říká: “No, to je samozřejmý, ne? 

Mám na to léta, … a všecko, … tak se chci vdát” nebo 

“oženit”! Ale když se podíváme trochu hlouběji, tak najed-

nou vidíme, že těch odpovědí je celá řada. Nejčastěji jsem 

se setkávál s tím: “Máme se rádi”. A když mi řekli, “jsme 

zamilovaní”, tak už to bylo trošičku jinak. Protože zamilo-

vání a láska jsou dvě různé věci. Ale někdy ovšem jsem ta-

ky slyšel “Co bych se neženil, tohle je výhodná partie”. Sly-

šel jsem to i z druhé strany.  Nebo děvče mi řeklo “No tak, 

on má o mne zájem, tak se budeme brát, ne?” Nebo “Cho-

díme spolu, a myslím si, že už dost dlouho, takže bysme se 

měli vzít”. A nebo: “Víte, my jsme přátelé.” A ještě, když 

mi řekli “My jsme přátelé na život a na smrt”, tak jsem ře-

kl,”Prosím vás, je tam jenom do čtyř, teď je za 5 minut čty-

ři. Utíkejte honem, abyste to ještě dneska stihli”. 

Kolikrát lidé říkají: “Chceme se vzít, protože máme stejné 

zájmy”, někdy stejné profese, někdy stejné koníčky... I to je 

důvod, proč se lidi berou. Ale slyšel jsem taky odpověď: 

“Nechci zůstat na vocet”. A bylo to dost hořké. Nebo jsem 

slyšel tohle: “Všechny kamarádky už jsou vdaný, a koukají 

se na mě, že jsem nenormální”. A samozřejmě, od jednoho 

mladíka jsem to slyšel jaksi zcela zřetelně a jasně: “Já jsem 

dospělej, já chci sexuálně žít. Potřebuju ženu, ne? Bez toho 

to nejde…”. 

Kdyby šel ještě kousek dál, tak bych rád řekl, že když se 

vydáme na cestu, abychom věděli, jaký je cíl té cesty. Kam 

chceme dojít? Když naše děti byly malý, tak jsme dělali je-

jich vlastní výlety. Nejstarší syn třeba řekl: “Já bych chtěl jít 

na Kozákov”. A když jsem se ptal proč, říkal “Tam jsou 

přece ty polodrahokamy”. Když 

dcera byla starší, ptal jsem se, 

kam bys chtěla dělat svůj výlet, 

tak říkala: ”Do Poděbrad, za Jiří-

kem Poděbradským”. A když 

jsme tam, přijeli, tak povídá “Já 

myslela, že byl mladší”. Říkám 

to proto, že když vstupujeme do 

manželství, je dobré si říci nebo 

ujasnit, co je vlastně cílem, co 

chceme. 

Já bych na začátek řekl ještě tři 

věci, kde ty mé dvě lásky (psy-

chologie a Bible) mluví stejnou 

řečí. 

Současná věda i Bible nám říka-

jí, že člověk není singular, ale 

dual. Dual je tvar, kde se počítá 

se dvěma. Třeba “ruce” je dual, 

“oči” je dual. A když řeknu, že 

člověk je dual nebo jinak diáda, 

znamená to, že člověk je teprve, 

když je muž a žena dohromady. 

To znamená, že když je někdo 

muž a není tam žena, tak je to 

jenom půl člověka. A když je je-

nom žena a není tam muž, tak je 

to zase jenom půl člověka. Člo-

věk je to jenom tehdy, když se 

dohoromady složí ty dvě sklá-

danky, které k sobě patří, tedy 

muž a žena dohromady. Je až 

udivující, jak v současné době 

klade důraz antropologie na to, 

že člověk je jen muž a žena do-

hromady. 

To druhé, co se tady říká, je, že ti 

dva jsou tady a nejsou tady jen 

tak náhodou, ale že mají určitý 

úkol. Když tady muž a žena jsou 

na světě a jsou tedy dvojice, tak 

tady nejsou jen tak pro nic za 

nic. Mají určitý úkol. Věda (psy-

chologie v tomto případě) nám 

říká, že tvým úkolem nebo va-
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šim úkolem je žít a zrát jako člověk. Rád bych řekl “úcty 

hodný”. Jsou to lidé nebo dvojice, které “se povedly”. Lidé 

zralí a rád bych podtrhl to slovíčko: “moudří”. To je cíl, 

aby i když se vezmeme, abychom “se nesli”, abychom šli 

k tomu, aby z nás byli lidé moudří, moudří manželé. To je 

to druhé z hlediska vědy. Co nám k tomu říká Bible? Jaký 

úkol má člověk na světě? “K obrazu Božímu…” Ne “pod 

obraz” aby byli, ale “k obrazu Božímu”. A co to znamená, 

k tomu se dostanem za chviličku. 

To třetí v tom pojetí manželství je, že ti dva si mají navzá-

jem pomáhat.  Tedy bereme se ne proto, abych se měl do-

ma s kým hádat, ne proto, abych měl doma neustále komu 

dokazovat, že já jsem chytřejší než ty, moudřejší, a já ne-

vím, co všecko, … Ale bereme se proto, abychom si navzá-

jem pomáhali v tom, abychom byli “lidmi”, opravdovými 

lidmi, zralými, moudrými lidmi. Takhle nám to říká Bible 

hned ve třetí kapitole na začátku, ale takhle nám to říká ta-

ké současná věda. Mluví samozřejmě v jiné terminologii. 

Ta věda mluví o kooperaci, o spolupráci – psáno dohroma-

dy. Ne “spolu prát se”, ale “spolupráce”. A já bych rád 

řekl: aby spolupracovali na tom, na čem mají spolu-

pracovat, tedy aby byli obrazem Božím. Když moderní 

psychologie mluví o manželství, tak mluví o “negativní 

entropii”. Ta pozitivní entropie znamená, že se něco roz-

padá. A ta negativní entropie znamená: „tady vzniká něco, 

co je proti tomu rozpadu“. 

To jsem chtěl říct úplně na začátek, aby, když mluvíme o 

manželství, abychom věděli, co se tím myslí. 

A teď ty tři hlavní kapitolky, které mám před sebou. To té-

ma je „Cesta k dobrému manželství“, a v té první části se 

chceme podívat na to, jak to vypadá při vstupu do manžel-

ství. Když si uvědomíme, že dneska se téměř každé druhé 

manželství rozvádí a rozvádějí se i bývalá rozvedená man-

želství, tak je dobré se zamyslet nad tím, jakých chyb se li-

dé dopouštějí hned při vstupu do manželství.  

Jenže i lidé, kteří se vezmou, se dopouštějí chyb. A ta dru-

há kapitolka bude: kterých chyb se dopouštíme v průběhu 

manželství.  Budeme mluvit nejen o chybách, ale také o 

tom, co jest dobré a moudré. 

A pak je tady ještě třetí otázka: co když člověk zůstane 

sám. Co se dá dělat, když jsem v životě zůstal nebo zůstala 

sama, a nebo když jsme zůstali po tom, co někdo odešel. 

Tak teďka máme program, už víte, co se všecko bude dělat, 

a já se pustím do práce. 
pokračování v příštím čísle 

S TÍM NIKDO NEPOČÍTAL... 

Vážení, jak se máte? Dobře? 

Špatně? Jelikož pracuji ve škol-

ství, každoročně sleduji zajíma-

vý úkaz: Pár studentů během 

studia nepočítá s tím, že jednou 

přijde maturita a ačkoliv znají 

dobře termín, realitu ignorují a 

"sklizeň úrody" je pak pro ně 

jedna velká katastrofa. Pro ně, i 

pro jejich rodiče.  Slzy, pláč a po-

cit selhání. Má smysl se studenta 

během studia ptát, jak se má? 

Asi bychom se měli raději ze-

ptat: "Nezapomněl jsi na maturi-

tu?" "Dáváš jí dostatečnou 

váhu?" 

Je jedna velká skupina lidí, kteří 

věří, že jejich předci pocházejí z 

opic. Pro ty nemá další myšlen-

ka smysl.  Ti však, kteří věří, že 

na počátku něčeho funkčního a 

dokonalého musí být informace 

–myšlenka nebo představa, by si 

měli položit otázku: "Jsem při-

praven na životní klíčovou 

zkoušku, která se nedá opakovat 

a skládá se u Boha?" Věc "jak 

jsme se měli" nebude důležitá. 

Důležité bude, co jsme dělali ne-

bo jak jsme naložili s velmi dra-

hocenným časem. Zajímalo nás 

vůbec, z čeho vlastně budeme 

maturovat? Zítra už bude dneš-

ní den historií a budeme o jeden 

den k maturitě blíže. Neznáme 

termín a mnozí z nás ani nemají 

zájem se dozvědět, ze kterých 

předmětů budeme skládat zkou-

šku na život či na smrt. Asi nás 

překvapí. Takže nikoliv "Jak se 

máte" ale "QUO VADIS" čili 

kam kráčíš človíčku? 

Nezapomněli jste na maturitu? 
MK-NL 
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FOTOREPORTÁŽ ZE SENIORÁTNÍHO DNE 

V NAŠEM SBORU 

Seniorátní den začal zvučnou dechovkou, která vystupova-

la venku před kostelem. Hlavní program pokračoval v kos-

tele. Úvodní slovo měl pan farář Jiří Kaleta, který zdůraznil 

v dnešní době zábavy 

nutnost věrnosti Boží-

mu slovu. Dopoledne 

měl hlavní slovo pan 

Ladislav Moravetz, 

jenž mluvil o úloze 

hudby při bohosluž-

bách. O oběd se po-

staraly sestry z naše-

ho sboru, kterým 

patří dík za jejich 

službu v kuchyni. Po 

obědě byly seminá-

ře, ze kterých si 

mohl kdokoliv vy-

brat to, co mu vy-

hovovalo. 

Program pro děti si připravili 

mj. křesťanští motorkáři z Těší-

na. Po koncertu skupiny Angles 

skončil seniorátní den. 
PCH-NL 
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FOTOREPORTÁŽ ZE SPOLEČNÝCH 

BOHOSLUŽEB V NAŠEM SBORU U 

PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU TŘÍ BRATŘÍ 

Jelikož mnozí z vás na bohoslužbách byli, je zatěžko na-

psat nějaký komentář nebo reportáž k těmto bohoslužbám. 

Kéž by příští společné bohoslužby byly na náměstí pro 

nedostatek místa v kostele! 
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  reportáž 

SLAVNOSTÍ BRANKA DO DOROSTU 

V sobotu 31.5. se uskutečnilo slavnostní setkání naší do-

rostové skupinky. Název „slavnostní“ zapůsobil. Sešlo se 

skoro 20 lidí, bez vedoucích a několika mládežníků. K naší 

velké radosti na dorost dorazila i početná skupina letoš-

ních konfirmandů. Ve dvě hodiny odpoledne jsme se sešli 

u našeho kostela. Po krátké úvodní ceremonii jsme vším, 

co má kola dopravili se na zahradu Petra Valacha, čestného 

člena našeho dorostu. Nejdříve jsme si zahráli „vybišu“, 

jak vybíjené rádi přezdíváme a nějaké další pěkné hry. Čas 

vesele ubíhal za dobré nálady. Někde v dálce burácela ně-

jaká „buřa“, (bouřka), ale naší veselou náladu nemohla 

ohrozit. Sesedli jsme se k ohništi k hromadnému, dorosto-

vě – konfirmační-

mu „buřtění“ 

(opékání párků). 

Naše Linda má 

zřejmě nejraději 

párky s přílohou 

čerstvě posekané 

trávy. Potvora pá-

rek spadl a Linda 

jej neustále napi-

chovala a on pořád padal a krásně se obalil posekanou 

trávou. Na dorostu nás navštívil pan farář Radek Palacký i 

se svou chotí a jejich malou, několikaměsíční dcerou. Ale 

když holčička důrazným pokřikem dala najevo, že už musí 

domů, chtě nechtě musel domů i pan farář. Naštěstí nám 

ještě předtím stihl zahrát na kytaru k několika písničkám 

pro radost, aby to byl táborák jak má být.  A tak jsme „buř-

tili“ (opékali) a přitom zpívali a v dálce hřmělo a vítr vál. 

No a když jsme ty super párky, myslím že z TESCA s po-

řádnou dávkou kečupu nebo hořčice spořádali, aby byla 

sranda, vymysleli jsme si další super soutěže. Nejprve pře-

tahovaná na laně. Ale co to? To je ostuda. Ty holky to vy-

hrály?!! Klukům, jako by najed-

nou došly síly. Hned však navr-

hují odvetu, a… holky zase vy-

hrávají. No to už je hodně divné. 

Že by kluci málo povečeřeli? Ne, 

tím to není. Náš farář Štěpán je 

usvědčen. Pomáhal holkám. No 

to je skandál. Potom byla po-

slední soutěž. Soutěž klasické 

staré a moderní techniky. Náš 

kamarád Jurcek (Jiří Chroboček) 

si hbitě nabrousil obyčejnou 

kosu a Péťa Valach připravil 

svůj moderní vehikl, nazdobe-

nou, vylepšenou nebo jak my 

puberťáci říkáme vytuněnou se-

kačku. A startuje se. Jiří se do-

stává do vedení. Má záběr na tři 

Péťovy řádky. Brzo má Péťa pl-

ný sběrný koš a než ho vysype, 

Jirka už je u cíle. A najednou se-

kačka chcípne a ne a ne nastar-

tovat. Stará technika zvítězila a 

chlapecký „fanklub“ jásá, zatím-

co dámy jen nesměle přiznávají 

drtivou porážku jejich favorita. 

Je čas jít domů. Bum prásk, po-

myslné razítko je tam a konfir-

mandi se stávají členy našeho 

dorostu. Procházejí slavnostní 

brankou. Branka je rovněž jen 

pomyslná, neskutečná, vymyšle-

ná.  A jsou tady. Konfirmandi 

patří mezi nás. Jsou již doros-

tenci. Chceme jim popřát, ať se 

jim v našem dorostu líbí, zažijí 

hodně legrace a najdou nové ka-

marády. Naše dorostová setkání 

u Božího slova, plná písniček, 

příběhů a her, se konají pravi-

delně každou sobotu v 10:00 

hodin. Pokud je ti něco mezi 11 

a 17 lety, neváhej a přijď mezi 

nás. Už se těšíme.                                                                    
Míša-NL 
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  názory 

KDE NÁS BOTA TLAČÍ 
Nejsem nezaujatá pozorovatelka, ale účastnice mnohých ak-

cí - členka pěveckého sboru, takže mohu konstatovat, že 

v našem církevním sboru opravdu není vše v pořádku, i 

když si to možná někteří nechtějí připustit, někteří (nezasvě-

cení) o tom nevědí a jiní - nechtějí vědět. 

Není však dobré před problémy zavírat oči nebo se tvářit, že 

prostě nejsou. Samotné problémy nezmizí a pokud se neřeší, 

prohlubují se. Toto konstatování se netýká otázky odchodu 

bratra faráře Kalety, protože neznám pozadí této kauzy (jak 

se dnes s oblibou říká). Všechno však souvisí se vším, takže 

úvodní věta tohoto odstavce platí i v tomto případě. 

To, o čem alespoň něco málo vím, je organizování různých 

akcí v našem kostele. Jádro problému spatřuji v organizaci, 

propagaci a malé informovanosti nejen zainteresovaných, 

natož pak ostatních účastníků, případně zájemců o tyto akce. 

Domnívám se, že v této oblasti máme značné rezervy. 

Nejčerstvějším příkladem budiž organizace Seniorátního 

dne konaného v sobotu 21. června t. r. Členové pěveckého 

sboru se na zkoušce 16. 6. jen tak mimochodem dozvěděli, 

že by asi měli vystupovat. Nic nebylo předem dohodnuto, 

dirigenti na zkoušce nebyli (vyjma p. Klapśu), nikdo ani 

z členů staršovstva pořádně nic nevěděl. Označila jsem tento 

stav za "organizovaný chaos", ale jeden bratr mě opravil, že 

pouze "chaos". Nedivme se potom, že některé akce jsou má-

lo navštěvované, když se o nich de facto nikdo v patřičném 

předstihu nedoví. Propagace a informovanost není opravdu 

naší silnou stránkou. 

Při této příležitosti si vzpomínám na 400. výročí narození 

teologa, básníka Paula Gerhardta. U nás Na Rozvoji se kona-

la konference s obědem pro její účastníky a odpoledne byl 

program v kostele Na Nivách. Také náš pěvecký sbor tam 

vystupoval. Kromě účinkujících, mezi nimiž byl také vyni-

kající soubor ze Zlína, herci Těšínského divadla a další, bylo 

ostatních návštěvníků velice málo a byla to velká škoda. 

Takže účinkující sami sobě zazpívali, herci moc hezky před-

nášeli úryvky z Bible, bylo to moc pěkné - škoda, že o této 

akci zase nikdo nevěděl. Chce se mi věřit, že by se snad našli 

i zájemci, pokud by se o této akci včas něco dozvěděli. 

Závěrem lze tedy shrnout, že při přípravě jakékoli akce je 

třeba mít na paměti přesný plán, ve kterém jsou jasně určeny 

kompetence a zodpovědnost jednotlivých aktérů, kteří se 

podílejí na jejím zajištění. K tomu patří taktéž časový harmo-

nogram, ze kterého vyplývá posloupnost jednotlivých kro-

ků. A nakonec by se nemělo za-

pomenout na to, o čem tu píšu, tj. 

Propagaci každé akce v pa-

třičném předstihu (tj. během 

ohlášek, v Nedělních listech, na 

vývěskách, případně formou le-

táků i na plakátovacích plochách 

ve městě, na internetových strán-

kách apod.).            Božena Gašová 

 

VÁŽENÁ REDAKCE 

NEDĚLNÍCH LISTŮ, 

anketa pro mládežníky a sborov-

níky byl moc dobrý nápad! Vý-

sledky jsou zajímavé, i když 

upřímně řečeno možná ne tak 

překvapivé. Různé věkové kate-

gorie prostě vidí „jinýma očima“ 

a ani v církvi tomu není jinak. Te-

dy výzkumem potvrzeno :-).  

Přemýšlet o sboru napříč genera-

cemi je velice cenné a přínosné. 

Vždyť jde o to, abychom si v ro-

dině, kterou dohromady tvoříme, 

pomáhali vidět dobré a zlé na-

vzájem. A to ne proto, abychom 

se deptali, ale proto, abychom se 

posunuli zase o kousek dál na 

cestě za Pánem. 

Domnívám se, že pro větší objek-

tivnost a spolehlivost mohl být 

ještě popsán vzorek respondentů. 

Přestože jsou výsledky zpra-

covány v procentovém zastou-

pení, celkový počet, věk, pohlaví 

dotazovaných ani způsob výběru 

„vzorku“ z něho nevyčteme. 

Vzhledem k tomu, že se za sbo-

rovníka počítám, nemohla jsem 

se po přečtení věty: „V první 

otázce jsme se sborovníků ptali, 

jestli.....“, ubránit myšlence: „ 

Kdy a kterých?“ 
S pozdravem a přáním Božího požeh-

nání Jana Humplíková 



 

NEDĚLNÍ LISTY 29. června 2008 6.číslo Strana 14 

ZA POZNÁNÍM DO SVĚTA – MALLORCA  
2. část, pokračování z minulého čísla 

Na svahovitém parkovišti jsme nastoupili do turistického 

autokaru, nechtělo se nám věřit, že by odtud do skalní stě-

ny, tyčící se nad našimi hlavami do úctyhodné výšky, 

mohla vůbec vést silnice. Vedla. Odvážně se rozběhla od 

nula do nějakých dvanácti set metrů a do nepředstavitel-

ných třinácti kilometrů serpentin.  

Serpentiny se zdály být bez konce a my jsme ani nedýchali, 

když jsme viděli, kolik centimetrů chybí k okraji kolmého 

srázu. A to ještě proti nám ze zatáček vyjížděly auta nebo 

autobusy, v tom případě se couvalo a hledal se úsek, kde 

byla cestička alespoň o kousek širší. Stoupali jsme stále výš 

a výš, ale ani počasí nezahálelo.  

Jasně modrá obloha začala šedivět a výhledy do světa skal, 

řídce porostlých neduživou trávou i do neuvěřitelných 

propastí, se začaly v mlze ztrácet. Zesílil vítr, který na té 

úzké cestě nebezpečně kymácel naším autobusem. Setmělo 

se tak, že jsem v autobuse nemohla najít ani svého muže, 

asi se někde zakutálel, jak se s námi autobus nakláněl.  

Převýšení bylo značné. Na nejvyšším místě jsem se letmo 

podívala dolů. Za okrajem silnice se otevírala propast hlu-

boká snad osmset metrů a dole řvalo moře. I já jsem 

v duchu řvala strachy. Manžel, který strašidelné situace 

zvládá líp a většinou bývá vždy nad věcí, někde vzadu tiše 

šeptal „No nazdar, tohle asi ve zdraví nepřežijeme, vždyť 

v tom hotelu to nebylo zase tak špatné, já blbec … a takový 

krásný kulturní program.“ A drtil mezi zuby kinedryl, aby 

utišil vzpouzející se žaludek. Přidal se liják, jaký jsem 

v životě nezažila. Taky delegátka nás uklidňovala slovy, 

„Nemějte strach, naše cestovní kancelář je dobře pojištěná, 

v případě pádu do rokle, zajistíme převoz ostatků v hliní-

kových rakvích, a pokud nic nevidíte, v tomto okamžiku je 

to jen dobře, asi by vás ranila mrtvice.“ 

Konečně jsme byli v zátoce, kde jsme se polomrtví vypotá-

celi, abychom se posilnili obědem na zpáteční cestu.  

Delegátka, které jsme již důvěrně říkali „fišerka“, nás uve-

dla do stanu, kde jsme měli připraveno něco k jídlu a kde 

se třáslo chladem dalších asi čtyřista promočených turistů. 

Jídlo jsme si bohužel nestačili ani prohlédnout, natož je po-

žvýkat. Zafoukal vítr, roztrhl stan a do talířků nám spadlo 

mnoho litrů vody a papání bylo fuč. A pak přišla ta šílená 

zpráva. Prý i kdyby se vyčasilo, není možné se vrátit zpět. 

Vítr a bouře utrhla skalní stěnu a ta zasypala jedinou pří-

jezdovou cestu. Možná prý po moři by to šlo, ale kdy, to 

nikdo v tuto chvíli nevěděl. Vl-

ny na moři dosahovaly tří met-

rů, stan sebral vítr, deštníky ta-

ky, jídlo spláchla voda a všichni 

byli mokří do poslední nitky.  

K večeru přece jen došlo k akci, 

kdy jsme byli rozděleni do dvou 

skupin, a to na ryby a kamzíky. 

Kdo dobře šplhal, byl přidělen 

ke kamzíkům s jediným úkolem 

ujít ve tmě čtyři kilometry a pře-

šplhat zavalenou silnici. Za ka-

mennou barikádou byly připra-

veny autobusy odvézt kamzíky 

do hotelů.  

Turisté, kteří již nebyli schopni 

pro chlad pohnout kteroukoliv 

končetinou, mlčící jako ryby, 

měli počkat na nějaký ten šku-

ner, který je měl odvést do přís-

tavu. A jelikož jsme s mužem 

mlčky přihlíželi celé akci, byli 

jsme zařazeni mezi ryby a čekal 

nás zlatý hřeb večera – plavba 

mezi skalisky po divokém moři.  

Když připluly čluny, byla už 

skoro tma a mně bylo úplně jed-

no, jestli zmrznu nebo se o něco 

později utopím v kocábce, která 

byla evidentně přetížená.  

Na rozhoupaném moři to bylo 

něco, co už podruhé v životě mít 

nemusím. Děti plakaly, dospělí 

zvraceli a všude panoval chaos.  

Ve filmech se v takových situa-

cích zvrací pěkně přes zábradlí a 

jeden po druhém. Na naší bárce 

se zvracelo ponejvíce jeden na 

druhého. Nějaká babička, která 

se při této činnosti zapomněla 

přidržovat , se díky dvoumetro-

vé vlnce ocitla na zádech mého 

muže, kterého okamžitě drapla 

kolem krku a již se ho nemínila 

pustit, a vzlykala mu do ucha * 
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„Mein lieber Gott, was für ein Teufel hat mich her geb-

racht.“ (Můj milý Bože, co to za čerta mě sem přineslo.) 

Zvracecí pořádek nebylo možné prosadit.  

Ó Fryderiku, kdybyste tady byl s námi, složil byste určitě 

nejméně tři další dešťová preludia.  

A tak nám ta nekonečná plavba pomalu ubíhala, drželi 

jsme se chatrnou silou chatrně přišroubovaných sedadel a 

zírali na vzdálená světýlka v přístavu, ke kterému jsme se 

přes všechny útrapy blížili. 

V přístavu na nás čekaly jako další schválnost, klimatizo-

vané autobusy a televizní kamery.  

Nezničitelná „fišerka“ po zakotvení nadšeně pištěla a žá-

dala nás ke stejně nadšenému prožitku. „Usmívejte se, má-

vejte, buďte happy, právě vás natáčí španělská televize“, 

jásala radostně a pokračovala: „V hotelu vám možná ne-

chali i něco k jídlu avy se tváříte jako utopenci. Za takový 

zážitek byste měli ještě naší cestovce připlatit.“ 

Ráno jsem měla horečku. Vyházela jsem na hromadu 30 ki-

logramů hadrů, opalovacích krémů a ostatních zbytečností, 

abych zaslzela štěstím nad krabičkou tetracyklinu, díky níž 

se mi pomalu vracelo vědomí a ustupovala teplota. 

Jo a k těm dlouhým písčitým plážím:  Tak  zrovna ta v Are-

nalu  je dlouhá a písčitá, lemovaná hlavní silnicí.  

Večer, když turisté baští a sedí v barech, rodinní příslušníci 

hoteliérůa místní obyvatelstvo vyráží na ty pláže, aby vy-

venčili své pejsánky. Rotvajleři, dobrmani, dogy a pitbulo-

vé nadšeně sprintují po písku a značkují si svá území.  

Ráno pak, na tatáž místa uléhají turisté milující slunce a 

moře na Mallorce. 

 

Po takové dovolené mě napadla jen tato velká pravda. 

 

„Ubi bene, ibi patria – Kde vlast, tam dobře!“ 

Nebo taky – „Všude dobře, doma nejlíp!!!“ 
Jaroslava Konečná 

oznámení 

 5. - 13.7. bude probíhat evan-

gelizační tábor v Dzięgielowie 

 od 7.7. bude rodinný pobyt na 

Beskydce - podrobné informa-

ce ve sborové kanceláři 

 18.7. v 17:00 hodin se bude ve 

Smilovicích ve středisku Kar-

mel konat setkání pro všech-

ny generace. Téma: Smyslu-

plný život. Hostem programu 

bude se svým svědectvím 

mimo jiné také podnikatel 

Radim Passer. Občerstvení a 

program pro děti je zajistěn. 

 19. - 26.7. evangelizační tábor 

XcamP - ve Smilovicích 

 27.7.-2.8. bude stanový tábor 

dorostu v Oderských vrších. 

Informace v kanceláři sboru. 

www.fotbalovykemp.estranky.cz 

 7. - 10.8. open-air music festi-

val CampFest na Slovensku 

 11.8. - 16.8. bude tábor dětí 

 od 12.8. mládež na vodě 

 21.8.-24.8. SAM v Orlové 

www.samorlova.cz 

 23.-30.8.Letní seniorátní týden 
moravskoslezska-mladez.evangnet.cz 

http://www.fotbalovykemp.estranky.cz/
http://www.samorlova.cz/
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aktualita 

Na pozvání misijní organizace Wycliffe Finland se 5 mladých 

lidí z našeho sboru, spolu s několika mládežníky jiných církví, 

vydalo v pátek 27. 6. 2008 na dvoutýdenní cestu do Finska.  

Cílem je  účast na letní mezinárodní konferenci HOPE 2008, 

kde budou jako dobrovolníci pomáhat v různých aktivitách. 

Svým zpěvem, hudbou, pantomimou, svědectvím, progra-

mem pro děti, dorost a taky manuální pomocí, budou sloužit 

na konferenci, které se účastní několik tisíc lidí. 

Prosíme, mod-

lete se o bez-

pečí na ces-

tách, rychlou 

adaptaci v no-

vém jazyko-

vém a kultur-

ním prostředí 

a aby s Boží 

pomocí zvlád-

li vše, co se od nich očekává.  

Modlete se, aby tato zkušenost prohloubila jejich důvěru 

v Pána, aby posílila jejich vzájemné vztahy a aby obohatila 

jejich duchovní i praktický život.  

Našim přáním je, aby se vrátili povzbuzeni a motivováni 

k další službě ve sboru i mimo něj.                                     WBTCZ 

inzerce 

 

inzerce 

http://narozvoji.ic.cz - zvukové na-

hrávky kázaní br. Kaczmarczyka 

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

sboru Na Rozvoji 

http://www.vericidite.estranky.cz/ 

Internetové stránky věnované vý-

chově dětí a vyplnění jejich volného 

času aktivitami spojenými s vírou 

v Ježíše Krista. 

Základní informace  

a pravidla inzerce 

Inzeráty je možno podávat písemně 

u stánku Nedělních listů. 
 

Ceník Inzerátů 

 Běžný textový 5,- Kč 

 Zvýrazněný textový 10,. Kč 

 Grafický 100,-Kč 

(Ceník inzerátů byl zjednodušen) 
 

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  

Stránky mládeže: 

www.mladezrozvoj.estranky.cz 

Redakce NL 

e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 

 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 

členové redakce :  Lenka Chrobočková, 

Lenka Smyčková, Jana Foberová,  

Vanda Iwaszková, Veronika Iwaszková, 

Petr Chroboček, Marek Schulhauser,  

Michal Chalupski, Milan Kantor, Michal 

Kaczmarczyk, 

Zodpovídá Vladislav Kaczmarczyk 
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