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LÁSKA JE VĚTŠÍ NEŽ NAŠE SRDCE 

 

„A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych 

vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic 

mi to neprospěje.“ 

1.Kor. 13,3 

 

Co ještě můžeme na misku vah položit, než všec-

ko co máme a dokonce i svou zápalnou oběť. Nezapomněl 

apoštol Pavel ještě na něco důležitého. Ano, nic víc již ne-

mám, všecko jsem již obětoval, své znalosti, schopnosti, 

svůj čas i své zdraví. Kolik lidí dnešního světa takto denně 

přináší oběti. A jak říká apoštol Pavel, nic jim to neprospě-

je., když nemají lásku. O jaké lásce to hovoří? Kde si ji mo-

hu koupit? Ta láska je skrytá v neproniknutelném tajem-

ství, přebývá v neproniknutelném světle. 

Ale Ten, který tam přebývá a miluje mne, posílá 

svého jednorozeného Syna. A díky Němu a mé víře, kterou 

jsem Ho přijal, mohu přijmout i Jeho lásku. O lásce, která je 

sestrou víry víme, že Bůh si nás zamiloval ještě když jsme 

byli hříšní, že On je láska a tudíž je větší než naše srdce. Je-

li Bůh přítomen v naší víře a často slyšíme, že víra je mi-

lost, je i naše láska větší než si myslíme. Rozdávejme tedy 

bratři a setry a nebuďme skoupí. 

 

 

 

 

                  Jeden židov- 

                                  ský myslitel 

napsal, že Bůh se nám zjevuje 

v tváři bližního. Nesmíme se 

zříct odpovědnosti za svého 

bratra a právě v té odpovědnosti 

je smysl lásky.  Jak je těžké být 

Židem, ale není ani lehké být 

křesťanem, bereme-li evangeli-

um vážně. To evangelium je 

však zdrojem velké lásky a neu-

tuchající víry. Miluj svého bliž-

ního, to znamená žij tak, aby se 

ti mohl svěřit, aby k tobě měl 

důvěru. Tvůj bližní ti byl dán 

jako dar, není to předmět tvé 

manipulace, ale je to tvůj blízký, 

který potřebuje a očekává tvoji 

pomoc. Při manipulaci neexistu-

je skutečná starost o bližního, ale 

pouze snaha podřídit ho vlastní 

vůli a pokus o dominaci nad 

ním. V každém vztahu lásky 

mezi dvěma lidmi musí být pří-

tomna základní rovnost a bra-

trství, protože všichni máme 

jednoho Otce v nebi. Prosme o 

pokoru vůči lidem, na nichž 

jsme závislí, prosme o hlubokou 

zkušenost víry, že všechno patří 

a je ovládáno našim nebeským 

Otcem.  
 

Zdeněk Kuboň 
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biblický ZEMĚPIS 

KORINT 

 
 

Korint byl významným střediskem starověkého světa. 

Ležel (a leží) u Korintské šíje-spojnice poloostrova Pelo-

ponésu a řecké pevniny. Dobrá poloha mu zaručovala bo-

hatství plynoucí z obchodu. Na skále Akrokorintu se na-

cházela akropole a na ní chrám bohyně Afrodíté. Město 

bylo dějištěm tzv. Istmických her, vedle her Olympijských 

šlo o další významnou kulturně-sportovní událost pro celé 

Řecko. Korint byl zakladatelem mnoha kolonií ve středo-

mořské oblasti. Roku 146 př. n. l. byl Korint zničen řím-

skou armádou. Lepší časy se vrátily až roku 44 př. n. l., kdy 

Julius Caesar město obnovil jako římskou kolonii a usídlil 

v ní propuštěné římské otroky. Korint byl střediskem, kde 

se střetávali lidé různých národů a kultur, mezi něž náleže-

li také Židé. Město bylo pověstné svou nemravností a ne-

vázaností. Jako hlavní město provincie Achaie byl Korint 

sídlem římského prokonzula. Tuto funkci zastával také 

bratr významného filosofa Senecy, Gallio, který je zmíněn 

ve Skutcích. Pavel zde pobýval někdy v letech 51-52 n. l. 

Na jednom nápise bylo objeveno jméno Erastos, které moh-

lo náležet muži zmíněnému v 16. kapitole listu Římanům. 

MCH-NL 

 
 

 
 

 

KŘESŤANSKÁ  

SLUŽBA – DIAKONIE 
 

Křesťanská služba je jedním 

ze základních pilířů každého 

sboru, byla totiž ustanovena 

samotným Pánem Ježíšem. On 

sám byl a zůstává nejvyšším 

diakonem – služebníkem, vždyť 

sám uzdravoval těžce nemocné, 

křísil zemřelé, a tak nám dal 

příklad milosrdenství a obětavé 

služby. Dostali jsme od Něj do-

konce příkaz: „Buďte milosrdní, 

jako je milosrdný váš nebeský 

Otec.“ (Luk. 6,36)  A zároveň i 

naději na odměnu: „Blahoslave-

ní milosrdní, neboť oni milosr-

denství dojdou.“ (Mat. 5,7) K 

milosrdenství nás vyzývají ve 

svých dopisech ap. Petr i Pavel 

či Jakub: „Na Božím soudu není 

milosrdenství pro toho, kdo 
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milosrdenství ne-

prokázal. Jako je tělo 

bez ducha mrtvé, 

tak je mrtvá i víra 

bez skutků.“ 

(2,13,26) 

Církev už ve 

svých počátcích pa-

matovala na sociální péči o své členy, zejména o vdovy, 

sirotky a nemocné. Apoštolové spolu se svolanými učední-

ky zvolili k této službě sedm mužů, z nichž jeden byl Ště-

pán, který byl po křivém obvinění ukamenován a jehož si 

připomínáme 26. prosince hned po Narození Páně. 

Milosrdenství prochází Biblí od Mojžíše do Nového 

zákona, jen milosrdný člověk může vykonávat dobrou a 

obětavou službu bližnímu, nanejvýš milosrdný je náš ne-

beský Otec, nanejvýš milosrdná je oběť Pána Ježíše na kříži. 

A přece je toto slovo dnes mnohým neznámé, jak prokáza-

la jedna rozhlasová anketa. Není to jen soucit, ale soucitem 

vyvolaná ochota pomoci i za cenu nějaké vlastní ztráty. 

Předmětem křesťanské služby je seznam sborovníků, 

jejím úkolem pak vyhledávat potřebné a být jim ku pomo-

ci, naslouchat jim, dát jim prostor k jejich vyjádření a 

vzpomínkám, ve kterých ve vyšším věku žijí a nemají se s 

kým sdílet, chápat jejich boly, být trpělivý, potěšit je vhod-

ným veršem z Písma, nabídnout či přehrát kazetu se zá-

znamem Služeb Božích. 

Služba je záležitostí všech členů sboru, nejen presbyte-

rů. Každý má možnost navštívit blízko bydlícího známého 

nebo i neznámého bratra či sestru. Problémem však je to, 

že nám příbuzní neoznámí nemoc nebo pobyt v nemocnici 

a my se to dovíme pozdě, někdy vůbec. 

Náplní křesťanské služby v našem sboru je: 

-  stálé sledování narozenin sborovníků a osobní 

předávání blahopřání či zasílání poštou. Bývá jich až 70 za 

jeden měsíc. 

- návštěvy nemocných doma, v nemocnici, v Domě 

s pečovatelskou službou ve Svibici, v Domově důchodců 

na ul. Sokolovské, v Charitním domě, v Gerontocentru. 

- návštěvy jubilantů s 

bratrem farářem 

- v květnu a říjnu každé-

ho roku zajištění dovozu sester a 

bratří na odpolední Služby Boží 

pro starší se Sv. večeří Páně, 

pohoštění při posezení v sále a 

jejich odvozu domů 

Několik desítek let se této 

náročné službě věnovala sestra 

Zuzana Cieslarová, která se ne-

dávno dožila 99 let a zúčastnila 

se i se svou sestrou, která jí 

hodně pomáhala, těchto Služeb 

Božích 5. října 2008. Když pro 

pokročilý věk svou službu kon-

čila, zapojily se obětavě sestry 

Helena Bonczková, která už 

byla Pánem odvolána, a sestra 

Emilie Šimandlová v ní pokra-

čuje dodnes. Kéž jí dá Pán ještě 

hodně sil! 

Sestry a bratři, není v silách 

jednoho či několika málo lidí 

obsáhnout službou celý náš vel-

ký sbor, prosím, zapojte se do 

křesťanské služby i vy. Věnovat 

bližnímu chvíli svého času mů-

žeme všichni a naše služba mů-

že směřovat i mimo sbor, tak na 

nás poznají, že jsme Kristovci. 

„Cokoli děláte, dělejte 

upřímně, jako by to nebylo li-

dem, ale Pánu.“ Kol. 3,23 

Helena Cieslarová 
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Dějiny Židů 
 

HISTORIE NOVODOBÉHO STÁTU IZRAEL 

ČÁST 6.  LIBANON – MEDIÁLNÍ IKONOU 
Mediální ikona je pojem, který když se vysloví, nebo 

zobrazí, každý hned ví, o co jde a je v obraze. To proto, že 

se o tomto tématu neustále mluví a je propírán ve sdělova-

cích prostředcích. Takovou mediální ikonou současnosti u 

nás je například „kuřimská kauza“, svého času také „fotba-

lový kapřík“, či „kauza Kájínek“, ze světových např. „11. 

září“, nebo  „pásmo Gazy“. Je pozoruhodné, že takovou 

mediální ikonou byl svého času také  miniaturní státeček 

Libanon. Čemu za to vděčí? 

Díky místním křesťanům se kdysi Libanonu přezdívalo 

„Švýcarsko Blízkého východu“. Libanonský blahobyt však 

skončil po příchodu asi 400 tisíc Palestinců. Ti si většinou 

za peníze, které měly dostávat jejich děti, obstarali velké 

množství zbraní, takže to posílilo jejich sebevědomí nato-

lik, že se začali opět chovat nadřazeně tentokrát vůči liba-

nonskému obyvatelstvu. Léta museli křesťanské rodiny 

schovávat své dcery před Palestinci. Opět tady byla snaha 

převzít moderní fungující stát. K prvnímu střetnutí mezi 

libanonskou armádou a Palestinci došlo v květnu roku 

1973. Kromě toho Palestinci směřovali své kaťuše na jih do 

Izraele. Až když byla situace nejvyhrocenější, zakázala 

libanonská vláda raketové útoky na Izrael i nošení zbraní 

Palestincům. To už ale bylo příliš pozdě. Přidaly se kon-

flikty mezi libanonskými křesťany a muslimy podněcova-

nými arabskými islámskými vůdci. A aby toho nebylo má-

lo, ani Palestinci nebyli jednotní, takže bojovali ještě mezi 

sebou na-

vzájem. A 

tak bylo stá-

le o čem psát 

a informo-

vat. Libanon 

se skloňoval 

ve všech 

pádech a stal 

se skutečnou 

mediální 

ikonou. 

V roce 1981 na třetím islám-

ském summitu v Saudské Arábii 

obvinil libanonský prezident z 

rozvratu země Palestince. Polín-

ka do ohně však házela také 

Sýrie, která se nikdy netajila 

svou snahou přivlastnit si Liba-

non a vytvořit tak „Velkou Sý-

rii“. Proto Palestinci měli v Sýrii 

silnou oporu. Nedávno jsme si 

připomínali 40 výročí okupace 

Sovětskou armádou. Víte, že 

něco podobného se přihodilo 

také v Libanonu? Ano Syrská 

armáda vtrhla do Libanonu, a 

aby nebyli označeni jako oku-

panti, přinutili libanonskou vlá-

du k sepsání dodatečného po-

zvání. Podle mezinárodního 

práva jsou totiž obyvatelé 

oprávněni proti okupantům 

povstat se zbraní v ruce. Proti 

„osvoboditelům“ však nikoli.  

Počátkem 80. let obdržela OOP 

od Severní Koreje nové moder-

nější rakety a ostřelování izrael-

ského území ještě zesílilo. Liba-
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nonská vláda již neměla sílu ani prostředky, aby učinila 

nějaká opatření. V zemi vládl naprostý chaos. Když v 

červnu roku 1982 vstoupila do Libanonu izraelská armáda, 

komentovali to libanonští křesťané slovy: “Škoda, že to 

nebylo dřív“. Izraelci chtěli nejprve pouze vytlačit pales-

tinské ostřelovače z pohraničí. Ovšem když zjistili, jaké 

množství zbraní a munice teroristé v Libanonu nashro-

máždili, rozhodli se donutit Palestince k úplnému odchodu 

z Libanonu. A skutečně, Palestinci se po těžkých ztrátách 

přesunuli do Tunisu, kam odplul Jásir Arafat se svými 

přívrženci 23. prosince 1982. Tato půlroční válka v Libano-

nu nesla název operace „Mír Galileji“. Příště se blíže se-

známíme s Intifádou. 

MSCH-NL 

 

 

přednáška 

 

O CESTĚ K DOBRÉMU MANŽELSTVÍ 
Kapitola 4.: “Zůstal jsem sám” 
Přednáška Prof. Jaro Křivohlavého ve Frýdku-Místku 17.4.2008 

 

Vím, že se mi o tom těžko hovoří, když já jsem sám 

nezůstal. Ale setkal jsem se s dvěma druhy lidí. Jedni, kteří 

zůstali sami a léčili se na deprese a je jim strašně zle, a ty 

druhý, kteří ikdyž zůstali sami, tak žijou úctyhodným ra-

dostným životem. Já vám řeknu extrémní příklad, se kte-

rým jsem se setkal. Byl jsem v Ženevě na nějakém jednání a 

tam na tom jednání (konferenci) taky byla jedna žena, která 

mně byla nápadná tím, že měla na levé ruce pět velikých 

zlatých pstýnků. Já nejsem přítel takových věci, ale když 

už žena (žena v letech, řekl bych) s vámi mluví a tou rukou 

vám před očima mává, tak já mám v genech zapsánu dvoj-

násobnou nebo vícenásobnou dávku zvědavosti (zvídavos-

ti). Když jsme byli mezi čtyřma očima, tak jsem jí říkal, že 

je zajímavé, že má pět takovách zlatých prstýnků. Ona se 

tak na mne podívala a povídá: „Jaro, já jsem měla pět dětí. 

Všech pět dětí šlo do pece v Osvětimi. Těch pět prstýnků je 

pět vzpomínek na děti.“ A to byla paní, která 

v celosvětovém měřítku se stará o děti, které nemají rodiče. 

Paní, která je „na roztrhání“, lítá po celým světě, sbírá pe-

níze, podniká benefice na po-

moc dětem. A já jsem si uvědo-

mil, že ten, kdo se stará o druhé 

lidi, dělá něco pro druhé, ten 

žije, … ikdyž je sám. Je k tomu 

ovšem zapotřebí odvaha. Tato 

paní si mohla klidně (třeba v 

Izraeli) sedět, nic nedělat a naří-

kat na to, co se jí stalo. A každej 

by ji chápal. Ona se rozhodla 

pro něco jiného: něco dělat.   

Když vidím staršího člově-

ka, který zůstane sám, třeba 

když ovdoví, a že si najde něco, 

péči o někoho někde 

v dobrovolnické organizaci (kte-

ré potřebují člověka, který by 

něco udělal - chce to jenom vi-

dět, že tady bych něco mohl 

dělat), tito lidé přispějí svým 

Obulem (Obulus – drobná mince 

starých Řeků) do pokladnice lid-

stva. Když se nám toto podaří 

najít a dělat to s radostí – „já 

můžu“, ať je to cokoliv. Já znám 

paní, která chodí do parku zalí-

vat kytičky. Ona není zahradník. 

Ti zahradníci ji tam trpěj. Ale 

ona má radost, že pomáhá 

v tomhletom.  

Přátelé, já jsem tady hovořil 

o mnoha věcech. Dobral jsem se 

až k problémům stáří. Protože 

jsem ve velice úzkém kontaktu 

s hnutím hospiců a mimo jiné 

také univerzitou třetí věku (se 

staršími lidmi), tak bych rád 

řekl, co se ukazuje jako veliká 

naděje pro chvíle stáří nebo 

bezmoci. Ukazuje se , že člověk, 

který se hýbe, tak se hýbe. Řek-
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nu to česky. Když se někdo pohybuje, tak žije. Jakmile se 

přestanete pohybovat, je to těžší. A tohle platí i pro hlavu, 

pro šedou kůru mozkovou. Když někdo něco dělá tou hla-

vou, tak duševně žije. Pokud člověk pomáhá druhým li-

dem, tak žije jako člověk. A všem, kteří se bojí do této doby 

vstoupit, bych rád připomenul slova, která mně byla dána 

na začátku mého života víry: „Toto praví Hospodin, tvůj 

stvořitel, tvůrce tvůj: Neboj se, já jsem tě vykoupil, já jsem 

tě povolal jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu 

s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li 

ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospo-

din, jsem tvůj Bůh... Protože jsi v očích mých tak drahý, 

vzácný, protože jsem si tě zamiloval ...“. Přeji to tak vám, 

přátelé.  

Děkuji. 

 

 

rozhovor s manžely Youngovými 

(pokračování z minulého čísla) 

 

Existuje nějaká finanční solidarita s misionáři, kteří nezís-

kají tolik financí od svých dárců? 

Wycliffova organizace opravdu vyžaduje, aby lidé mě-

li těch 100% přislíbených darů pro jejich službu. Když jsou 

lidé na misii a nějakým způsobem ztratí podporu, tak do-

stanou po nějakou dobu finanční podporu z Wycliffovy 

organizace (tak to aspoň chodí v Anglii). Ale tu mají jen na 

krátkou dobu. Pak jsou posláni domů, aby si získali chybě-

jící podporu.  

 

Vy tedy nepatříte pod anglický Wycliff? 

S námi to je vždycky tak trošku složitější (nejenom na 

úřadech).  Naší primární Wycliffovou organizací (dále 

jen WO) je organizace anglická. Takže společně s nimi roz-

hodujeme vlastně o všem, co se týče nás a našeho působení 

v rámci Wycliffe. V Anglii je i paní personální, která nás 

má „pod dohledem“.  

Po příjezdu do Nigérie budeme především „pod do-

hledem“ paní personální v Nigérii. A teď tady v Česku 

jsme i pod dohledem českého ředitele WO.  

Takový dohled či „vztah“ je především o tom, aby-

chom se měli na koho obrátit, projednat a vyřešit konkrétní 

věci, které se týkají daného místa, kde zrovna žijeme – 

např. otázky bydlení, sociálního 

zabezpečení, víz nebo podpory, 

kterou musíme v dané zemi mít. 

Na druhé straně ale musíme zde 

uvést i to, že WO, v jejíž péči 

jsme, má právo s námi otevřeně 

projednávat naše chování, roz-

hodování a činy, které jsou 

v rozporu s naší organizací. 

 

Existuje nějaký dohled nad va-

šimi financemi? Nařizuje vám ně-

kdo, za co máte finance použít? 

Kdyby kdokoliv z České republiky 

chtěl zkontrolovat, na co jeho dar 

byl použit, mohl by to někde zjistit? 

Nebo je to otázka důvěry, že použi-

jete dary dle svého nejlepšího svě-

domí? 

V rámci Wycliffovy organi-

zace (mezinárodně) existuje tzv. 

„Support Quota Worksheet“  - 

volně přeloženo to zní jako 

„kalkulace požadované podpo-

ry“. Jedná se vlastně o trojdoho-

du mezi misionářem, jeho prio-

ritní organizací a místem služby. 

Je to velice složitý systém vypo-

čítávání potřebné částky, kterou 

každý člen Wycliffovy organiza-

ce potřebuje. Do konečné částky 

se započítává hodně faktorů. 

Jsou to věci jako např. místo, 

kde misionář žije (kvůli vízům, 

daním…), náklady na bydlení 

(nájemné, plyn, elektřina apod.), 

zda potřebuje automobil, mate-

riály na prezentace a zpravoda-

je, cena letenky, pojištění (jak 

zdravotní tak i sociální), penzijní 

připojištění (WO Anglie vyža-

duje, abychom si toto připojiště-

ní platili), výše daní v místě pů-

sobení, částka na dovolenou, 

zdravotní náklady (např. vakci-
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nace) atd. Takže tuto kalkulaci lze brát jako takové finanční 

„nařízení“. Podle toho víme, kolik peněz v určité lokalitě 

potřebujeme. SQW se aktualizuje každý rok.  

 
Protože naše finance „připlouvají“ z různých zemí 

(např. Wycliffe Německo, USA, Francie…), tak vše je vlast-

ně zachyceno v pravidelných měsíčních výpisech. I částky, 

které Wycliffe ČR dostane pro naši podporu a přepošle do 

Anglie se zobrazí na měsíčním výpisu, který dostaneme 

z Anglie. Tam na účtárně se pak odečítá těch už výše zmi-

ňovaných 10%, a taky třeba na výpisu vidíme, jak jsme na 

tom procentuálně, tj. zda máme těch potřebných 100% ne-

bo ne. Dále peníze přepošlou na náš anglický účet anebo 

na účet místa, kde zrovna sloužíme (takže brzy to bude do 

Nigérie). Do našich příjmů ale patří i dary v obálkách, kte-

ré někdy dostaneme od přátel, rodiny apod. WO Anglie 

má na tyto dary připravené formuláře, ve kterých tyto da-

ry dobrovolně a podle pravidel přiznáváme a pak z nich 

platíme 10%. Pro členy ale existují i určité úlevy, kdy se 

těch 10% nemusí odvádět (např. narozeninový finanční dar 

nebo rodičovský příspěvek). 

Z veškerých příjmů odvádíme tady v Česku daně (tak 

jako osoby samostatně výdělečně činné). Takže i zde při-

znáváme naše finance.  

WO Anglie se zajímá o to, aby misionář měl dostatek 

financí pro svou službu. Ale jakmile jsou peníze „v kapse“ 

misionáře, nikdo nezkoumá jak a na co jsou tyto peníze 

použity. Je to otázka důvěry a odpovědnosti nejen vůči 

lidem, ale i Bohu. SQW je na osobní rovině – pro osobní 

potřeby misionáře (nebo misionářské rodiny). Ale co se 

týče peněz určených pro konkrétní projekty, tak tam se to 

sleduje velice přísně a podrobně.  

My se snažíme v našich fi-

nancích být otevřeni, kdykoli 

jsme k tomu vyzvání. Ale je to 

jen náš osobní přístup k této 

věci. Ze zkušenosti víme, že u 

nás v Česku se více díváme na 

to, jak je náš dar použit. Ale v 

Anglii lidé třeba dají, ale pak už 

se nás na nic neptají – myslíme 

si, že obojí je v něčem dobré i 

špatné. 

V našem případě to je tak, 

že např. příjem z pronájmu na-

šeho bytu půjde na splácení 

půjčky, kterou jsme od Richar-

dovy maminky dostali. A naše 

WO Anglie nás po dobu spláce-

ní půjčky osvobodila od placení 

10%.  

Oblast financí má “velmi 

tenký led”, protože finance byly, 

jsou a budou vždy problémem i 

na misijním poli. A my misioná-

ři jsme jakoby pod velkou 

lupou, protože do našich rodin-

ných financí vidí spousta lidí. 

Často ani netušíte, kolik váš 

soused vydělává, ale kolik po-

třebuje misionář Wycliffovy 

organizace, to je věc veřejná. 

Kolik peněz ale opravdu má a 

jak s nimi nakládá, je věcí důvě-

ry a odpovědnosti před Pánem 

Bohem.  

My jsme nesmírně vděčni 

Pánu, že se o nás tak bohatě 

postaral po dobu v Ugandě. 

Měli jsme opravdu dostatek 

finanční podpory a ještě jsme se 

snažili ušetřit co nejvíce (např. 

měli jsme jen kola místo auta), 

protože jsme věděli, že náš čekal 

nákup nějakého bydlení. I v tom 

nám Pán Bůh nesmírně a zá-

zračně pomohl, protože jsme 
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dostali velkou finanční pomoc od rodiny z Anglie. 

Když jsme teď v Česku, tak nemáme oficiálně stano-

venou SQW. Narodily se nám děti, bydlíme v bytě, takže 

se nám zcela změnila situace. Ale Richard úplným zázra-

kem dostal práci, která nám teď finančně pomáhá, já do-

stávám rodičovský příspěvek na děti a ještě jsou i dárci, 

kteří nás i po dobu v Česku pravidelně podporují. Takže 

znova vidíme, že Pán Bůh se i zde o nás předivně stará. 

A co se Nigérie týče, tak o tom jsme už odpověděli v 

předcházejících otázkách.  

Naší modlitbou v oblasti financí jsou verše z Přísloví 

30:8-9   - „Kéž nám Pán Bůh v tom dává sílu“. 

 

Víte, jak dlouho budete v Nigérii? 

Chtěli bychom se z Nigérie vrátit na Vánoce 2010. 

 

Za 4 roky Daniel a Hannah půjdou nejspíš do školy. 

V jakém jazyce se budou učit? 

Toto je velmi těžká otázka, kterou prozatím ještě neře-

šíme. Hodně bude záležet na tom, jaké budou ty první dva 

roky v Jos. Taky bude záležet na výši školného v místní 

škole, kde studuje většina dětí misionářů. Z informací, kte-

ré máme, víme, že se tam platí celkem vysoké měsíční 

školné. Ať už se budou naše děti vzdělávat kdekoli, chce-

me, aby uměly oba jazyky co jak nejlépe. 

 

Na jaře jsi byl, Richarde, v Africe sám a měl nějaké problé-

my se zavazadly. Jak se to nakonec vyřešilo? 

Ano, oba moje kufry zůstaly na letišti v Heathrow, 

Anglii. Bylo to kvůli výpadku v jejich počítačovém systé-

mu. Na pár dnů jsem si půjčil oblečení od jednoho známé-

ho a pak za týden kufry docestovaly do Jos. Nic z nich ne-

chybělo. Bylo to velké Boží požehnání a ochrana. Jedna 

Slovenka, která v Nigérii pracuje, si objednala bryndzu a 

ta, jako jediná, nevydržela ten „prostoj“. 

 

V létě jste byli všichni čtyři v Anglii, jaký byl účel vaší ces-

ty? 

Ano, více se o tom dozvíte z našeho letního zpravoda-

je, který jsme teď rozesílali :-)  

Pro ty, kdo nemají v rukou zpravodaj, otiskujeme z něj 

úryvek: 

„Letos v červenci jsme se s dětmi vydali na tři týdny 

do Anglie, abychom se tam setkali nejenom s naší anglic-

kou rodinou, ale také s našimi přáteli, sbory a jednotlivci, 

kteří nás v naší práci podporují 

na modlitbách, ale i finančně. 

Cestovali jsme hlavně v no-

ci a odpočívali jsme jeden den v 

Německu, ve Wycliffovém cent-

ru. Po příjezdu do Anglie jsme 

strávili pár dní v High Wycom-

be u naší známe Beryl, která se 

o nás velmi dobře starala. Da-

niel a Hannah zrovna v té době 

začínali fázi „samokrmení“. 

Beryl bydlí nedaleko Wyc-

liffova centra, takže jsme byli 

moc rádi, když jsme zase mohli 

vidět známé tváře. Taky jsme se 

setkali s několika lidmi, kteří žijí 

v Jos. Mezi ně patřila i naše 

paní personální a její manžel. Ti 

nám dali mnoho dobrých tipů 

na to, co se dá a nedá v Jos 

koupit a co si máme s sebou 

dovézt apod. V High Wycombe 

jsme se setkali i s Richardovými 

sestrami a švagrem. Taky s ná-

mi byla i Richardova maminka. 

Bohužel její zdraví ji nedovolo-

valo si této návštěvy a vnoučá-

tek užít tak, jak by si to sama 

přála. Teď už se jí ale daří lépe. 

O víkendu jsme jeli směrem 

do Mablethorpe. Je to malé 

přímořské městečko na východě 

Anglie. Kdysi tam Richard byd-

lel se svými rodiči. Máme tam 

přátele a sbor, který nás modli-

tebně i finančně podporuje, a ve 

kterém jsme měli i první prezen-

taci. Přímluvné modlitby, zájem 

a otázky o naší práci byly pro 

nás velkým povzbuzením. 

Tentokrát jsme byli v 

Mablethorpe ubytování ve vel-

kém krásném karavanu. Pro 

Richarda to byly první 
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noci v karavanu a naše dvojčátka měla spousta vypí-

načů, tlačítek a nových věciček na hraní. Jedno odpoledne 

jsme se vydali i na pláž. Byla zima, ale za fotku s oslíkem 

to stálo! Z Mablethorpe jsme se vydali severně do vesničky 

Cottingham, kde jsme několik dní bydleli u našich přátel. 

Hned první večer jsme měli druhou prezentaci přímo u 

nich v domě, kde se společně během týdne scházejí jako 

modlitební skupinka. Ten večer jsme byli unavení z cesty, 

ale zároveň duchovně posilnění modlitbami a povzbuzením 

našich přátel. Naši hostitelé pěstují okurky, takže jsme se 

dozvěděli i něco více o jejich pěstování. Taky jsme podni-

kali nákupní výlety do okolních měst, kde v místních „cha-

rity shops“ (něco jako secondhandy s různým zbožím) si 

Richard hlavně kupoval anglické knihy a Milena oblečení 

pro sebe i pro děti. 

V neděli jsme odjeli do nedalekého města Hull, kde 

jsme ve sboru New Life měli třetí a poslední prezentaci. 

Byli jsme požehnáni a povzbuzeni nejenom kázáním pasto-

ra Jarroda, ale také setkáním s mnoha přáteli. Za dva dny 

jsme jeli zpátky do High Wycombe. Tam jsme přespali, 

rozloučili se a vydali se na cestu domů. Na zpáteční cestě 

jsme měli problémy s autem. Díky Pánu závada mohla být 

opravena v Německu a my jsme domů dorazili bez problé-

mů.“ 

 

Jak to všechno zvládají dvojčata? 

Prozatím jsou ve věku, kdy je pro ně nejdůležitější ma-

minka a tatínek. Takže si myslíme, že dobře. Haninka i 

Danýsek jsou od malička zvyklí na cestování a stěhování – 

2x cesta autem do Anglie a 2x stěhování do bytu. A ještě je 

čeká jedno stěhování k prarodičům. 

 

Co další plány do budoucna? 

My jsme nesmírně vděčni Pánu za čas a možnosti, kte-

ré nám teď dává. Teď s dětmi je 

to cestování a balení o mnoho 

těžší, ale přesto stále v srdci 

cítíme, že nás teď k tomu Pán 

volá. Taky prosby lidí z Nigeria 

Group nás utvrzují o tom, že jim 

je teď Richard velmi potřebný. 

Věříme, že i Milena najde nějaké 

místo služby, pokud ji to čas a 

dvojčata dovolí.  

Momentálně žijeme odjez-

dem a pobytem v Nigérii a co 

přijde za dva roky… to nechá-

váme ještě v Božích rukou.  

Chceme ještě touto cestou 

vyjádřit upřímné poděkování 

vám všem, kteří se za nás a naší 

službu modlíte. I vaše modlitby 

nám pomohly se přenést přes 

nejedno nelehké období. Děku-

jeme ale i vám, kteří jste nám 

poslali finanční dar. Kéž Bůh 

žehná ve vašich životech a na-

plňuje vás vším dobrým.  

S láskou R+M+D+H Youngovi 

 

NL vám přejí Boží moudrost a 

vedení ve všech přípravách na cestu 

i v práci, která vás čeká. 

Děkuji za rozhovor. 

V příštím čísle otiskneme také 

více informací o místě, kde budou 

manželé Youngovi působit. 
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Svědectví 
 

ZASE TEN OBYČEJNÝ ŽIVOT! 
Tato slova z mých úst snad až kupodivu neznamenala 

povzdech nad každodenní rutinou dne. Zcela upřímně 

jsem je pronášela ve svých myšlenkách i nahlas před Pá-

nem Bohem jako svou touhu a prosbu během celých 6 týd-

nů, které naše mladší dcera strávila v nemocnici. 

Prostřednictvím sms, e-mailů, ohlášek v kostele a v 

neposlední řadě i minulého čísla nedělních listů jste byli 

svědkem vývoje událostí, jejichž počátkem byl pád z koně 

a přítomnost baktérií v krevním oběhu Terezky. 

Spolu s manželem vám všem, kteří jste při nás stáli, 

projevovali zájem, povzbuzovali ve víře biblickými verši a 

podpírali nás na modlitbách, chceme ještě jednou velice 

poděkovat.  

Síla ke zvládnutí těžké situace s  nejistou prognózou 

přicházela opravdu každý den a my jsme mohli prožívat 

to, co David: „Ze všech stran jsi mi však , Hospodine, ští-

tem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu. (Žalm 3,4). 

Radujeme se z toho, že Terezku už máme měsíc doma, 

že chodí do školy a až na převazy defektu kůže na lýtku co 

2-3 dny můžeme „zase žít ten „obyčejný“ život“, který se 

nám, doufám, už nikdy nebude zdát dost obyčejný.   

Díky Bohu, výborné péči lékařů a sester Terezka sep-

tický šok přežila a my tak víme, že Pán Bůh má ještě s kaž-

dým z naší čtyřčlenné rodiny svůj plán. 

Jana Humplíková 

 

Mini-ohlédnutí 

…ZA AKCÍ EXIT TOUR 

EXIT Tour je projektem, který zaštiťuje Křesťanská 

akademie mladých, a který ja v podstatě „live doprovo-

dem“ k pořadu Exit 316. EXIT Tour se má konat celkem 

v šesti městech ČR a Český Těšín již to má za sebou. Vy-

puklo nám to tady 8. a trvalo do 11. října. Hlavní náplní 

tohoto evangelizačního projektu bylo oslovit především 

středoškolskou mládež prostřednictvím přednášek na ško-

lách, rozhovorů v čajovnách, které si zřídily různé těšínské 

církevní sbory, i prostřednictvím skvělého rockového kon-

certu americké kapely Dismas. 

Také v našem sboru připra-

vilo pár šikovných rukou čajov-

nu, která se setkala s dobrým 

ohlasem z řad mládežníků i 

mladých lidí, kteří se přišli po-

dívat ze zvědavosti. Je proto 

žhavou otázkou v myslích ně-

kterých mladých sborovníků, 

zda by u nás nemohla mít ča-

jovna své místo stabilně… 
LS-NL 

 

Zajímavost 

 
 

Anketa převzata 

z internetových stránek 

http://mladez.sceav.cz/ 

http://mladez.sceav.cz/
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Úvaha 
 

BURCUJME SE ! 

Bratři a sestry, stojí za to se zamyslel nad tím, co pro-

vází náš sbor už od doby jeho vzniku. Mám na mysli to, co 

zakladatelé našeho chrámu nechali  napsat na oblouk pod 

střechou, tedy slova “Ježíš Kristus je tentýž, včera, dnes i 

navěky”. Tato slova mají hluboký, povzbuzující, motivující 

a stále platný obsah. 

Za prvé, je to konstatování faktu, že Ježíš je stále, i 

dnes, skutečný, živý a mocný, stejně tak, jak to zažili lidé, 

kteří byli před dvěma tisíci lety svědky jeho mocných činů 

za jeho života a svědky jeho vítězství nad smrtí po jeho 

zmrtvýchvstání.  

Za druhé, je to povzbuzení, že Ježíš má stále zájem o 

každého jednoho člověka, stale nabízí odpuštění hříchů a 

život věčný, a smysluplně prožitý život na zemi, a že je 

stále  schopný rozumět naším slabostem, problémům a 

bolestem a ochoten slyšet, když k němu voláme v modlit-

bách. Jeho náruč je stále pro každého otevřená, stejně, jak 

to platilo za jeho života na zemi. 

Za třetí, je to ujištění, že Ježíšova slova a zaslíbení platí 

a jsou neměnná i v dnešní hektické době, která přináší tolik 

nejistoty, změn a ohrožení různého typu. Ježíš je stálý, je 

pevnou skálou pro každého, kdo v něho doufá, a to i dnes. 

Za čtvrté, je to motivace k tomu, že Ježíš s náma počítá 

jako se spolupracovníky, stejně jako počítal kdysi se svými 

prvními učedníky. Počítá s náma pro naplňování svým 

záměrů pro církev, tedy, aby se v rámci církve rozvíjelo 

uctívání, společenství lásky, vyučování, služba a evangeli-

zace. Každý z nás je důležitý, i dnes. 

Za páté, je to výzva – a to chci zejména podtrhnout - 

abychom žili jako Ježíšovi následovníci v lásce, a to se 

zvláštním důrazem na vztahy v rámci církve, jednotlivých 

sborů a společenství. Ježíš velmi zdůrazňoval  jednotu a  

lásku v rámci církve. A zrovna náš sbor má v této oblasti za 

sebou nelehké období, které je potřeba ukončit právě v 

lásce a v duchu hledání pokoje. Co to znamená? Dle mého 

názoru dvě věci. Na jedné straně, kdo cítí, že působil ne-

pokoj nebo kdo si uvědomuje, že jeho jednání či chování 

přinášelo rozkol, nejednotu či svár, by se měl upřímně 

omluvit a požádat o odpuštění – a to bez sepisování něja-

kých seznamů subjektivně vní-

maných minulých křivd za úče-

lem jejich zveřejňování či repor-

tování kdoví kde  -  zkrátka, 

jednoduše a upřímně požádat o 

odpuštění. Na druhé straně, kdo 

cítí, že proti někomu něco má, 

má bezpodmínečně odpustit. V 

rámci obnovení společenství 

lásky a pokoje ve sboru je při-

tom důležité, aby došlo k obojí-

mu, a to nezávisle na sobě. Platí 

to přitom jak pro řadové členy 

sboru, tak pro faráře a vedení 

sboru, a dle postavení jak pro 

běžně pracující lidi, tak pro, 

různého typu, ředitele! O tom, 

že se ve sboru nemá pomlouvat, 

přít se o malichernosti a zraňo-

vat druhé, není snad třeba ani 

hovořit. Samozřejmostí by nao-

pak mělo být, že členové sboru 

jsou schopni spolu mluvit a spo-

lečně řešit problémy. A rovněž, 

že slovo či učiněná dohoda vždy 

platí, a  že se členové sboru vzá-

jemně nepodrážejí 

Závěrem bych řekl, že tato 

slova, zapsaná pod střechou 

našeho chrámu, se staly funda-

mentem při vzniku tohoto sbo-

ru, život našeho sboru prováze-

ly po dlouhá desetiletí a i dnes 

jsou pevným bodem, od kterého 

se můžeme odrazit, když chce-

me obživit náš sbor a více jej 

budovat  dle  Božích záměrů 

tak, aby Ježíš měl z našeho sbo-

ru radost, stejně jako i my sami. 

Kéž nám k tomu Pán dopomá-

há. 

René Raszka, presbyter 
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Fejeton 

ÚNAVA TĚLA A NEPOŘÁDEK BYTU 

Všechny vás moc zdravíme! Počasí je pěkné, jídlo dob-

ré a všechno si to užíváme! Z dovolené (na mateřské) opět 

zdraví janey a Kristýnka, teď už skoro tříměsíční.  

 

Kristýnka je docela hodná, často spí, občas jí, ráda se 

přebaluje, ještě radši koupe a hodně se usmívá. Prý je pro 

rozvoj dětí dobré číst jim, takže to praktikujeme – manžel 

před spaním biblické příběhy, Krtečka a bajky o zvířát-

kách, já v rámci přípravy do školy o smlouvách mezi USA 

a SSSR a o tom, jaký je rozdíl mezi taktickou a strategickou 

jadernou zbraní.  

Onehdá jsem slyšela něco o tom, že název mateřská 

dovolená by měl být nahrazen něčím vhodnějším, každo-

pádně spojením, z něhož se vyhodí slovo „dovolená“. Že-

ny nadšeně přizvukují, ale já souhlasím s názorem jistého 

pana Shakespeara: „Co po jméně? I kdyby růži jinak zval, 

vonět bude stejně.“ 

Myslím, že u všech na mateřské to tak jako tak vypadá 

podobně: únava těla a nepořádek bytu. Jako třeba u nás... 

Malou jsme uložili do postýlky a sami se natáhli. Zača-

li jsme probírat rychlovarnou konvici, která se zrovna ten 

den pokazila (už chápu, proč je první krizové období man-

želství po roce – všechny spotřebiče začínají stagnovat, což 

vede k hádkám), pak jsme přešli k hodnocení dětských 

autosedaček. Já si ještě posteskla, že by nebylo špatné mít 

gymnastický míč (takové to velké gumové) a manžel si 

vzpomněl, že jeho kolegyně v práci na něm sedí u počítače.  

Pak jsme upadli do mrákot. Probudilo mě manželovo 

mumlání. „Cos říkal?“ zabrejlila jsem na něho. „Víš, Mila-

da v práci sedí na rychlovarné konvici, takové té červené, 

jak se upevňuje proti směru jízdy...“ Na to jsem opravdu 

neměla co odpo-

vědět. Tolik k 

našemu fungo-

vání po osmé 

hodině večerní.  

A včera... 

Ozvalo se zakle-

pání a než jsem 

se stihla vzpa-

matovat, i za-

zvonění. Rozra-

zila jsem dveře a se zpožděním 

si vzpomněla na mamkovskou 

radu: „Nikomu cizímu zásadně 

neotvírat.“ Mé oko spatřilo 

ucházejícího mladíka v obleku s 

diplomatkou, který uctivě 

pozdravil. Nadechla jsem se k 

frázím typu: „pojišťovnu Agel 

nechceme,“ „mobilního operáto-

ra neměníme“ a „Vámi hledaná 

osoba jíž zde nebydlí.“ Dobrák 

se ale k ničemu neměl. Že by to 

byl soused zespoda? Zaručené 

odpovědi jsem v mozku přeho-

dila na „pokud jsme vás zase 

vytopili, omlouváme se“, popří-

padě „pokud vás ruší naše dce-

ra, pořiďte si špunty do uší, mě 

to vaše fidlání na všechny ná-

stroje reprezentující symfonický 

orchestr taky pomalu začíná lézt 

na nervy.“ Borec ale vypadal, 

jako bych měla začít já, a tak 

jsem se s povzdechem připravila 

na trapné, leč pro další komuni-

kaci nezbytné „A vy jste kdo?“  

Naštěstí mě předešel se slo-

vy: „Přinesl jsem vám novou 

smlouvu k podpisu,“ a mně 

docvaklo, že je to pan domácí, 

kterého jsem v životě už hodně-

krát viděla. Ach jo... Tvář mi 

zalila barva dozrávajícího rajče-

te.  

„Neprobudil jsem vás?“ 

Zkoumavě se zadíval na můj 

rozcuch, který by v pohodě 

mohl suplovat střešní anténu. 

(Jen tak na okraj – bylo po po-

ledni) Z dozrávajícího rajčete se 

rovnou stal protlak. No tak jsem 

prostě ráno nestihla zajít do 

koupelny, no... Snad si nevšim-

ne toho fleku od zubní pasty na 

triku.  
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S formálním „Můžu dál?“ už ťapkal do kuchyně. Na 

stole jsem rozhrnula paragony z Tesca, mycí emulzi, 

prázdnou misku od křupek a stvořila autogram.  

„Ehm... máme tu trochu nepořádek,“ vjela jsem si ru-

kou do vlasů, které tímhle gestem naštěstí mohly jen zís-

kat. „Normální provoz, neřešte,“ zamrkal a byl pryč.  

Tak, a teď nás vystěhujou... No, i když, jak tak nad tím 

přemýšlím, když tu byl minule, hodinu před tím jsem v 

mikrovlnce uškvařila řízky. Manžel se snažil vzniklou si-

tuaci zachránit parfémem, takže když domácí dorazil, byla 

tu mlha jak na blatech a smrad jako ve vyhořelé parfume-

rii.  

Takže snad to s náma celkově nebude tak hrozné a vše 

se nakonec v dobré zvrátí. O dalším vývoji vás budu prů-

běžně informovat. 
JF-NL  

 

Ohlédnutí 

 

ČELADNÁ 2008 OČIMA NEJSTARŠÍHO 

TÁBORNÍKA 

Na chatě v Tyře jsem už strávila asi 5 táborů. Letos 

byla změna, jelo se do Čeladné. Odjíždělo se 11.8.2008 v 9 

hodin, a to od Evangelického kostela Na Rozvoji. Už když 

jsme čekali na příjezd autobusu, který nás měl odvézt k 

horskému hotelu Čeladenka, jsem zahlédla několik zná-

mých dětských tváří.  

Cesta nebyla příliš dlouhá, ale plná očekávání, jak 

bude vypadat naše ubytování na 

příštích 5 dní, a taky co tu 

všechno prožijeme. Hned po 

příjezdu každý z nás dostal 

zpěvníček plný krásných písní a 

šátek. Každý šátek měl barvu 

podle toho, ke které patřil sku-

pince. Těch bylo celkem 5, a to 

červení, béžoví, modří, oranžoví 

a žlutí. Každá skupinka si taky 

vymyslela název ( např. citróni, 

ohniváci, …) vyrobila svou vlaj-

ku a vymyslela pokřik. 

Každé ráno v 7:15 jsme 

ještě celí rozespalí vstávali z 

postelí. Naši ospalost vždycky 

rychle rozehnala rozcvička, kte-

rá začala hned za 15 minut po 

budíčku. Po rozcvičce jsme se 

vrátili do svých pokojů, kde 

nám vždy někdo přečetl nějaký 

příběh a společně jsme se po-

modlili. Poté byl čas na ranní 

hygienu a na úklid, který se 

bodoval. Hned po snídani ná-

sledoval hlavní program. To 

nám vždycky ,,teta“ Jolka vy-

právěla biblické příběhy. Už 
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první den jsme měli lekci o Jonášovi, kterého spolkla 

velryba, a taky jsme se naučili první ver šík z celkových 

pěti. V 10:00 hod. nás čekala menší svačinka a po ní 

,,Zručáci“. To jsme mohli skvěle předvést své schopnosti 

například v poznávání bylinek, vyrábění mýdel či lampió-

nů, atd. Po obědě, který jsme měli vždy v 12:30, byl volněj-

ší program. Mohli jsme si jít třeba něco koupit. V tomto 

čase jsme taky chodili do bazénu. Po tomto odpočinku bylo 

tzv. ,,VTH“ (Velká Táborová Hra) – v lese nebo kolem 

hotýlku spolu barevné skupinky soutěžili. S 18. hodinou se 

blížil čas na večeři. Po jídle se otevíral jakýsi obchůdek, 

veteš, kde jsme si mohli koupit různé věci za ,,Tyrské“ ( 

penízky, kterými nás vedoucí odměňovali za VTH nebo za 

úklid v pokojích ). Tyto Tyrské peníze jsme dostávali vždy 

ve večerním programu, který 

byl v 19:30. To přišlo i celý den 

očekávané vyhlášení VTH. V 

devět hodin se děti do 10 let šli 

snít do svých postýlek. Starší 

děti ještě zůstali v ,,sálku“ a hrá-

li různé hry, které si pro nás 

připravili naši vedoucí. Pak od-

bila desátá hodina večerní a ke 

spánku se odebrali i ti starší.  

Domů jsme odjížděli 

16.8.2008 za poměrně deštivého 

počasí, které se objevilo naštěstí 

až poslední den. Byl to můj po-

slední tábor ve věkové kategorii 

do 13 let, takže i poslední z po-

bytů v této úžasné společnosti. 

Na své zážitky, které jsem proži-

la během těchto pěti dnů, nikdy 

nezapomenu. Tímto bych i chtě-

la poděkovat všem, kteří měli na 

organizaci tohoto krásného tá-

bora sebemenší podíl.  

Zuzka Krupanská 
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Fotoreportáž 

INSTALACE BRATRA RADKA PALACKÉHO 
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oznámení 

Hudebni minifestival Listopadání bude letos probíhat 

v termínu 7. – 9. 11 v Třanovského sále v Ostravě.  

Od pátku 28. 11. 2008 bude probíhat chata pro dorost a 

konfirmandy na Javorovém. Další informace sledujte prů-

běžně na webové adrese http://www.mladezrozvoj.estranky.cz/ 

nebo se informujte u bratra Radka Palackého. 

Hotel KAM Malenovice chystá Podzimní a silvestrov-

ské pobyty pro rodiny nebo jednotlivce. Rezervace na re-

cepce@kam.cz. 

Worshipové koncerty celosvětově uznávaného zpěváka 

a klavíristy Adriana Snella a jeho dcery Carly Jae se budou 

konat v sobotu 13. 12. v Havířově v D. K. Leoše Janáčka a 

v neděli 14. 12. ve Vsetíně v Domě kultury. Další info a 

rezervace lístků na webové adrese http://www.worshipvsetin.cz/. 

Evangelický sbor při Ježíšově kostele v Polském Těšíně 

vyhlašuje soutěž „300. výročí Ježíšova kostela v Těšíně“. 

K tématu tohoto výročí můžete vytvořit literární práci (vy-

právění, báseň atd.), hudební nebo literárně hudební dílo 

nebo výtvarnou práci. Soutěž bude uzavřena 31. 12. 2008. 

Vítězům budou uděleny ceny v rámci oslav k výročí 

v květnu 2009. Bližší informace na webové adrese 

http://mladez.sceav.cz/. 

 

inzerce 

 

inzerce 
http://narozvoji.ic.cz - zvukové na-

hrávky kázaní br. Kaczmarczyka 

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

sboru Na Rozvoji 

http://barkoci.ic.cz – zvukové na-

hrávky br. Barkociho ze Slovenska 

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 

 
 

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 
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