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NEBEŠŤAN SE STAL POZEMŠ-
ŤANEM, ABY SE POZEMŠŤANÉ 
MOHLI STÁT NEBEŠŤANY!

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal své-
ho jediného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 
3,16

Umíte si představit, že byste měli před sebou ces-
tu  120  km na  obyčejném  oslu?  Taková  cesta  by 
trvala  skoro  týden.  A  umíte  si  představit,  že  ta-
kovou cestu má před sebou žena v 9. měsíci těho-
tenství,  tedy  před  porodem?  Marie  musela  ab-
solvovat takovou obtížnou cestu z Nazareta  až do 
Betléma. To muselo být mimořádně náročné! Proč 
musela  jet  tak  daleko?  Copak  v Nazaretě  neměli 
žádnou  porodnici?  Porodnici  opravdu  neměli.  Ale 
cestovat musela proto, že vládce římského impéria 
– císař Augustus si vymyslel, že provede v části své-
ho impéria majetkový soupis lidu, aby věděl, kolik 
má daňových poplatníků. A každý občan musel být 
zapsán  v místě, 
kam podle svého 
rodu  patřil.  Pro-
tože  Josef  patřil 
do  Betléma,  mu-
sel tam putovat i 
se  svojí  mladou 
manželkou.  Byla 
to  jistě  pro  Marii 
velmi  náročná 
cesta. Kde asi no-
covali? Jen co při-
šli  po  několika-
denní  únavné 
cestě  do  Betléma,  přiblížila  se  pro  Marii  těžká 
hodinka. V Betlémě nebyla samozřejmě také žádná 
porodnice,  ale  nebyla  k dispozici  ani  žádná  oby-
čejná světnička. Unavená Marie musela rodit ve špi-
navém chlévě. Žádná dnešní maminka by jistě ne-
chtěla rodit v takových podmínkách. 

Jaké je to zvláštní. V Nazaretě by Marie měla urči-
tě  k dispozici  čistou  světničku.  Ona  však  musela 
opustit  Nazaret,  absolvovat  týdenní  nepříjemnou 

cestu, aby nakonec porodila 
dítě ve špinavém chlévě.

Ptáme se: Bylo to týdenní 
nepříjemné putování do Bet-
léma shodou okolností, ane-
bo ten císařův nápad, počí-
tat  občany  právě  v této 
době,  měl  nějaký  hlubší 
smysl?

Jistě jste už slyšeli, že 750 
let před Kristem žil  v Izraeli 
prorok  jménem  Micheáš, 
který  prorokoval,  že  Mesiáš 
–  Spasitel  se  narodí  v Bet-
lémě.  Marie,  která  čekala 
narození  Mesiáše,  žila  však 
v Nazaretě.  Bydlela  v Naza-
retě i se svým mužem Jose-
fem.  Neměli  žádný  důvod, 
aby  se  během  jejího  těho-
tenství  stěhovali  do  Betlé-
ma. Kdyby nepřišlo císařovo 
nařízení,  Ježíš by se narodil 
v Nazaretě. Byla by to veliká 
chyba?  Určitě  ano.  Zna-
menalo  by  to  veliké  fiasko 
v Božích  plánech,  zna-
menalo  by  to  nesplnění 
Božího proroctví.

Proto  Pán  Bůh  zasáhl  do 
dějin.  Dal  císaři  Augustovi 
nápad:  provést  v části 
impéria sčítání lidu. Josef se 
tedy  musel  podřídit  císař-
skému  nařízení  a  šel  i  se 
svoji manželkou do Betléma. 
Josef s Marií byli prostí lidé a 
jistě  nechápali,  proč musejí 
prožívat  takové  komplikace 
a  složité  okolnosti  právě 
v době,  kdy čekali  narození 
dítěte.  Vždyť  to  trápení  s 
cestováním bylo jistě veliké.

Bylo to však zvláštní  Boží 
řízení  a  přesné  načasování 
dějinných  událostí.  Mesiáš 
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se musel  narodit  přesně podle  starého  biblického 
proroctví v Betlémě.

Ve vánoční zvěsti Lukášova evangelia je dvakrát 
použito slovo soupis a dvakrát slova dát se zapsat 
při soupisu. S narozením Spasitele je tedy neodděli-
telně spojen soupis lidu – zapisování  občanů.  Tak 
byl  zapsán nejen Josef a jeho manželka,  ale také 
jejich nově narozené dítě - Ježíš.

Jaké je to zvláštní – vládce nebe a celého vesmíru 
sestoupil na zem, aby byl zde zapsán do evidence 
obyvatel planety Země.

Můžeme  to  říci  i  takto:  Nebešťan  sestoupil  na 
zem, aby byl zapsán do seznamu pozemšťanů!

A my se oprávněně ptáme: PROČ TO UDĚLAL?
Proč Stvořitel světa opustil nádherné nebe a při-

šel v lidském těle do největší zemské chudoby?
Proč  ten,  který  byl  v nebi  od  věků  Bohem  – 

duchovní bytostí,  vzal na sebe lidské tělo a přišel 
mezi obyčejné pozemšťany?

Proč ten, který byl v dokonalé nebeské čistotě, si 
zvolil místo narození ve špinavém chlévě? 

Proč ??? Z prostého důvodu:
Proto, aby pozemšťané – lidé této země - se mohli 

stát obyvateli nebe, tedy nebešťany!
Proto, aby i ti nejchudobnější, kteří mají na zemi 

k dispozici jen špinavý chlév, mohli jednou přebývat 
uprostřed nádhery nebe!

Proto,  že  nás  lidi  miluje  tak  velikou láskou,  byl 
ochoten  pro  nás  projít  tak  hlubokým  ponížením, 
jaké nejsme schopni ani pochopit, aby nás přenesl 
z propasti zatracení do nebeské slávy.

Buď mu za to věčný dík a věčná sláva.
St.Kaczmarczyk

svědectví
DŮVĚŘUJ SE V PÁNA…

3x v těžké situaci: Kyjev, Ostrava, Český Těšín – 
Třinec Podlesí

3x úpěnlivá modlitba k našemu Pánu
3x vyslyšeno Ježíšem Kristem 
Poprvé.
Jedna ze zoufalých, lidsky bezvýchodných situací 

se  mě  stála  mou  vlastní  vinou.  Na  podzim  roku 
1994 jsme se s našim podnikem zúčastnili výstavy 
produktů českých firem v Kyjevě, na Ukrajině.  Vý-
stava  trvala  několik  dnů,  úspěšně  jsme  uzavřeli 
kontrakt s velkým pivovarem na dodávku českých 

náhradních  dílů  a  posky-
tování  servisu  oprav 
manipulační techniky. 

Taky  jsme  to  s partnery 
řádně  oslavili.  V pozdní  ve-
černí době jsme se měli vra-
cet do hotelu služebním vo-
zidlem. Při  čekání  na odvoz 
na malém náměstí před ob-
chodním  zastoupení  ČR 
v Kyjevě mě oslovil policista 
s tím,  že  mě  nechá  odvést 
na  hotel,  abych  nemusel 
dlouho čekat na naše auto. 
Okamžitě zastavil osobní au-
tomobil  Žiguli  v němž  byli 
dva mladí muži ve věku oko-
lo 20 let.

Protože  jsme  na  této  vý-
stavě měli  odpoledne a ve-
čer  osobní  volno,   se-
znamovali jsme se s blízkým 
okolím procházkami.  Při  jíz-
dě  s těmito  mladíky  jsem 
zprvu dřímal a náhle jsem se 
probral  a  slyšel  jak  se 
domlouvají, kde mě klepnou 
a  oloupí,  jeden  z nich  řekl 
„ počkej, ještě kousek a zah-
neme a pak“.

Cestou, co jsme jeli, jsem 
si v tuto chvíli  uvědomil,  že 
to  nebylo  k hotelu,  neboť 
bychom  museli  přejet 
mostem  přes  řeku  Dněpr. 
Taky  jsem  si  všiml,  že 
v obou  směrem  jede  sem 
tam automobil.

Rusky jazyk ze školy jsem 
znal velmi dobře, a tak jsem 
jim rozuměl,  oni  předpoklá-
dali, že dřímám. V této chvíli 
jsem  rychle,  zázračně 
z bujarosti  z oslav  rychle 
procitl  a  jen  jsem  stačil 
úpěnlivě  prosit  modlitbou 
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Pána Ježíše o záchranu – „ Ježíši Kriste, prosím za-
chraň mne“.

Vyslovil jsem pouze „ Toalete“, což je překvapilo 
a zastavili  a já jsem dělal jakoby svou potřebu na 
trávníku s taškou v ruce. V tom jelo nějaké auto a já 
jsem vběhl na silnici a jej stopoval - zastavili. V autě 
byli  dva manželé  zřejmě,  já  jsem jim stačil  rusky 
říci, že jsem cizinec a tito, že mě chtějí oloupit. Sou-
hlasili, avšak jeden z mladíků přiběhl k tomuto autu 
a řidiči řek,l ať jede pryč, že jsem jejich, takže odjeli 
a  v tuto chvíli  mě bylo jasné,  že  mladíci  vědí,  že 
jsem jejich záměr prohlédl.

Ale co se nestalo, jelo další osobní auto a já jsem 
jim vběhl do cesty s tím, že to je poslední možnost 
záchrany. Toto auto ihned zastavilo a já jsem stačil 
říci  dvěma mužům ve věku okolo 50 let,  že jsem 
cizinec  a  že  mě 
tito mladíci chtějí 
oloupit. Opětovně 
však jeden z mla-
díků řekl řidiči, že 
já jsem jejich, na-
čež  tento  starší, 
silnější  zřejmě 
řekl  tomuto  mla-
díku  něco  v tom 
smyslu,  jestli  mu 
nemá on dát  vý-
prask.  Mladíci 
museli  odjet 
s prázdnou. Tito dva muži mě museli udělat místo, 
vzadu ve vozidle převáželi  čerstvě ošetřené ikony 
do pravoslavných chrámů v Kyjevě, ve kterých vždy 
v nocích prováděli údržbu. Potom mě ihned zavezli 
jinou cestou přes Dněpr, k hotelu v němž jsme byli 
ubytováni.

Poděkoval jsem jim ze srdce a chtěl je penězi od-
měnit, oni však nepřijali peníze. Tímto jim chci ještě 
jednou poděkovat  a vím, že to bylo vyslyšení  mé 
úpěnlivé modlitby – prosby o záchranu!

Někteří  by  se snad mohli  divit  způsobu mé zá-
chrany a toto nechápat, ale já to již více jak na sto 
procent  vím,  vím  také,  že  dělníci  Kristovy  církve 
pracují pod velením svého pána Ježíše a mají celo-
světovou působnost,  Bůh všemohoucí, Ježíš Kristus 
vidí všechno a zachraňuje ty, kdo jej přijali.

Pro mne byly proto Váno-
ce 1994 v kruhu mých blíz-
kých  zvlášť  radostné  a 
požehnané.

Dovětek:  Asi  o  3  týdny 
později vyšel u nás článek o 
nehodě, která se udala čes-
kému  vystavovateli 
v Kyjevě.  Byl  nalezen s roz-
bitou  hlavou  v lesoparku 
pod  stadionem  Dynama 
Kyjev a leží v bezvědomí na 
jednotce intenzivní péče. Za 
dalších 14 dnů bylo v tomto 
tisku  sděleno,  že  zemřel. 
Ještě nevěříte někdo ?

Podruhé.
Po povodních v roce 2005 

jsem zdravotně  byl  na  tom 
velmi  špatně,  z titulů  stre-
sových stavů jsem začal cítit 
podstatné  bolesti  na  srdci. 
Již  delší  dobou,  léty,  jsem 
byl léčen na zvýšené množ-
ství  tuku  a  cholesterolu 
v krvi,  také  jsem  měl 
problémy  s páteří,  takže 
jsem zprvu  nevěděl  pravou 
příčinu. Po zátěžovém testu 
bylo  zjištěno  závažné 
onemocnění  srdce,  cévní 
choroby, jejich průchodnost. 

A  tak  jsem  byl  hospita-
lizován ve fakultní nemocni-
ci v Ostravě na jednotce ko-
ronární péče.

Pře nástupem do nemocni-
ce  a  rovněž  i  v samotné 
nemocnici,  v předsálí  ope-
račního sálu jsem se modlil 
a prosil  našeho Pána Ježíše 
Krista o úspěšnost této ope-
race. Toto onemocnění je u 
nás patrně dědičné, po otci, 
který  náhle  na  toto  zemřel 
v roce  1986.  Tehdy  ovšem 
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ještě nebyly běžně uplatňovány tyto léčebné postu-
py. Tedy věděl jsem dosti o závažnosti svého stavu 
a rodina taky. 

Při  koronárním  vyšetření  a v  podstatě  chirur-
gickém zákroku v srdečních cévách, jsem měl zá-
stavu srdeční činnosti a byl čtyřmi elektrickými šoky 
oživen.  V průběhu oživování  srdeční  činnosti  jsem 
viděl  či  nějak  vnímal,  že  stojím  na  mostě,  který 
padá dolů, a moje žena stojí na chodníku a já jen 
padám a nemohu ničeho dělati, současně jsem vní-
mal, že z bolesti křičím „auuu“. Najednou jsem se 
probral, zprvu jsem nevěděl, kde jsem, co se děje, 
ale pak se paměť obnovila a pan ošetřující lékař po-
vídá: „Právě jste před chvíli odešel a vrátil se zpět.“

Dlouho jsem poté děkoval Pánu Bohu, na IP jsem 
potom to vše rozebral, že jsem byl vrácen do života 
zpět, abych ještě něco dobrého učinil z darů Ducha 
Svatého.

O týden později jsem absolvoval znovu koronární 
vyšetření v přítomnosti i kardiochirurga, kterého zá-
věrem byla nutnost provedení několika „baypassů“ 
–přemostění nefunkční průchodnosti cévy.

Absolvoval jsem několik předoperačních vyšetření 
a byl propuštěn na týden do domácí péče s tím, že 
na operaci nastoupím den po Mikuláši.

Doma  jsem našemu  Pánu  se  svou  rodinou  dě-
koval, že jsem ještě zde a doma a připravoval se 
dále  na  tuto  operaci.  Již  však tomu  nedošlo,  Pán 
Bůh ví proč.

Potřetí.
Den  před  závažnou  operací,  na  Mikuláše  2005 

jsem zrána  přijel  s autem k Bille  pro  minerálky  a 
ještě jsem šel podchodem pod železnicí něco vyřídit 
pro potřebu delšího pobytu v nemocnici. 

Při  chůzi 
k podchodu 
jsem  ucítil 
zvláštní  stav, 
zabylo mě ně-
jak  zle  a  já 
jsem  myslel, 
že to je vlivem 
nějakých 
exhalátů,  je-
dovatých zplo-
din.  O  chvíli 

později už jsem cítil, že je se 
mnou zle, pochopil jsem zá-
važnost  mé situace a začal 
jsem opětovně prosit modlit-
bou  Pána  našeho  o  zá-
chranu.  Volal  jsem  ihned 
manželce,  ať  jde k autu,  že 
mě je  špatně.  Již  jsem měl 
fyzicky  co  dělat,  abych 
k tomu  autu  došel.  Začala 
obrovská  stupňující  se  bo-
lest  na srdci  a  v levé  ruce, 
byl jsem však při plném vě-
domí, zajel jsem ještě autem 
domů.  Z domu  žena  ihned 
volala  lékaři,  ale  já  jsem 
trval na tom, aby rychle vo-
lala záchranku a jen jsem se 
modlil,  abych  byl  včas  do-
praven  do  nemocnice.  Zá-
chranka  mě  injekčně  ošet-
řovala  a  odvezli  mne  do 
nemocnice  v Českém  Těší-
ně. 

Manželka předala záchran-
ce  kopii  lékařské  zprávy 
z Ostravy,  z Fakultní 
nemocnice.  Potom  mě 
sanitkou  převezli  do 
Nemocnice  Třinec  Podlesí, 
což bylo pro mne velké štěs-
tí, neboť v tomto oboru jsou 
tam  nejlepší  specialisté. 
Celou cestu do nemocnice i 
na  sále  mě  zbylo  jen  se 
modlit a spoléhat na našeho 
Pána Ježíše, že mě i potřetí 
zachrání.  Stalo se, byl jsem 
potřetí  Ježíšem  Kristem  vy-
slyšen  a  zachráněn.  Dostal 
jsem se do rukou lékaře jenž 
perfektně ovládá své řemes-
lo,  byl  jsem  pořád  při  zá-
kroku  v srdci  při  vědomí  a 
když mě po krátké chvíli zá-
kroku lékař řekl,  teď vás to 
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přestane bolet, tak se tak stalo. Pak jsem ještě po-
byl pár dnů v této nemocnici a na Vánoce jsem již 
byl doma a mohl jsem opětovně děkovat Pánu Bohu 
Všemohoucímu,  že  mě  znovu  dává  život,  že  mě 
zase zachránil, ale taky cítím povinnost, že když mě 
zde ponechává, že mám ještě něco nesplněno, co 
mě ve  svých  darech  dal  a  stále  dává.  Bohudíky! 
Vánoce  2005 byly  pro  mne a  mé blízké  zase  ra-
dostné, opět úžasné požehnáním Ježíše Krista!

Vše výše uvedeno jsou tři důkazy existence vysly-
šení  modliteb  k našemu  Pánu  a  Spasiteli,  Bohu 
Všemohoucímu,  mému  Pánu  Ježíši  Kristu.  Věřím 
rovněž,  že v těchto  situacích  se za mne modlila  i 
má rodina a mě blízcí, za což všem velmi děkuji!

Závěrem musím poděkovat za to vše těm, kteří 
z mých blízkých mě ukázali úzkou cestu evangelia 
k víře  v Krista,  vychovávali  mě  ke  křesťanským 
hodnotám.

Děkuji Ježíši Kristu v modlitbách každý den, tímto 
i rodičům, babičce a dědečkovi z H.Žukova, ujkovi 
Vilémovi, ujcovi Pavlovi, své ženě, dětem a vnouča-
tům a Evangelickému sboru a.v. Na Rozvoji.

Jěště jednou všem díky a platí pro mne i nadále: 
Důvěřuj se v Pána, ó, duše má, z  večera i z  rána, 
on ti pomáhá. On zná tvou strast, promění ji v slast; 
nový květ okrášlí tvou pozemskou vlast. On v každé 
době, on v každý čas – pomoci chce tobě, slyší tvůj 
hlas.

Adolf Kisza, Český Těšín - Svibice

zamyšlení
Dvě  středoškolačky  sedící  v autobuse  na  seda-

dlech hned za mnou ani netušily, jaký tok myšlenek 
bude jejich rozhovor ve mně evokovat. Nepřipustila 
bych si to ani já, neb autobus je místem nesoustře-
děného šumu útržků rozhovorů, zvuků mobilů či na-

hrávek  hu-
debních  vy-
stoupení,  při 
kterém  si 
člověk  myš-
lenky 
srovnává po-
měrně těžko. 
Přistihla 
jsem  se,  že 

se  tomuto  stále  častěji 
vzdaluji  stavem  při-
mhouřených  očí  a  padající 
brady :-). 

Ale  tentokrát  tomu  bylo 
jinak. Jelo nás málo a holky 
si své zážitky vykládaly bez-
ostyšně hlasitě. K mému po-
divu nenadávaly na učitelky, 
neprobíraly kluky ani si nelí-
čily  zážitky  z  „pařby“  o 
víkendu. 

Povídaly si o svých babič-
kách!

Jak z rozhovoru vyplynulo, 
ty  byly  každá  „z  jiného 
těsta“.  Bylo milé  jednu sly-
šet,  jak  líčí,  jak  ji  babička 
ráda  vidí,  vždycky  pohostí 
nějakou  dobrůtkou,  poptá 
se, jak jde život a za umytá 
okna  dá  dokonce  „pade“. 
Druhá  se  upřímně  svěřila 
s tím, že na ni babička nemá 
moc času, škola a její kama-
rádky  ji  vůbec  nezajímají  a 
na  cestu  vždycky  dostane 
ten  nejlevnější  oplatek. 
Přestože  jsem  se  při  tom 
všem musela i někdy usmát 
„pod vousy“, z následujícího 
mi  bylo  trochu  smutno. 
Druhé slečně opravdu hodně 
vadilo to, že od své babičky 
dostala k letošním 16. naro-
zeninám ručníky. Ručníky do 
výbavy!!!

Měla jsem tendenci se oto-
čit  a  povzbudit  dívčinu 
v tom, že babička to myslela 
dobře,  ručníky  se „nezkazí“ 
apod.,  ale zarazila  jsem se. 
Musela  jsem  přemýšlet  o 
tom,  jak  ručníky,  coby  nej-
větší kámen úrazu, souvisejí 
s předešlým.
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Za největším zklamáním z dárku se totiž  možná 
právě  schovávala  ona  lítost  z toho,  že  ji  babička 
svou nevstřícností a častým zaneprázdněním vzala 
možnost se s ní podělit  o to, že po maturitě chce 
získat vysokoškolské vzdělání, procestovat Evropu a 
podniknout spoustu dalších aktivit, jen ne se hned 
po dosažení plnoletosti vdát tak jako ona! 

Babička to viděla „po svém“ a stejně tak to i vyře-
šila. 

Nechtěla bych nastíněnou situaci vidět černobíle. 
Častokrát  se  v takových  chvílích  odsoudí  mladá 
generace jako nevděčná.  Myslím si však, že by ně-
kteří  ze starší  generace měli  moudře připustit,  že 
opravdu  žijeme v jiné  době  a  někdy  prostě  nelze 
promýšlet a praktikovat věci  v rodině,  ve sboru či 
v práci jen tak, jak byli oni zvyklí. 

S nadcházejícími vánočními svátky a s nimi spo-
jenou touhou udělat radost nejbližším jsem si v té 
chvíli připomněla, že hodnota dárku více než v po-
čtu cifer na cenovce spočívá v tom, zda je „šitý na 
míru“. 

Kolik  času  „poznat“ 
své  milé  mi  do  Štěd-
rého dne ještě zbývá?

Jana Humplíková

ADVENTNÍ 
OHLÉDNUTÍ

Pro  někoho  je  čas 
adventní časem odpo-

činku a zklidnění (jakkoli  se to zdá být nereálné), 
pro  jiného  čas  shonu,  úklidů  a  nákupů.  Pro  mne 
znamená advent bilancování. Jak se tak nenápadně 
blíží nezvratný konec roku, přepadají mě často otáz-
ky jako třeba: „Zvládla jsem letos všechno, jak jsem 
chtěla?“, „Byl ten rok více smutný, nebo spíše vese-
lý?“, „Byla jsem věrná Bohu, nebo jsem si zase dě-
lala,  co  jsem  chtěla?“,  „Budovala  jsem  vztahy 
s druhými,  jak  jsem  si  předsevzala  na  začátku 
roku?“ atd. A někdy mám z toho všeho uplynulého 
velkou  radost,  a  pak  si  zase  vzpomenu,  že  se 
vlastně stala ta či ona nepříjemná věc…

Ale teď se dívám na „můj“ rok 2008. A když si 
přemítám zlé  i  dobré  situace,  hledám v nich  Boží 
vedení,  docházím  k jedinému  prostému  slovíčku: 
VDĚČNOST.

Před  rokem,  v prosinci, 
jsem poprvé zažívala,  co to 
je  mít  zkouškové  období 
hned na dvou vysokých ško-
lách. Nevěděla jsem zrovna, 
kde mi hlava stojí, když při-
šla smutná zpráva od rodiny 

na Slovensku,  že umřel  dě-
deček.  Místo  atmosféry 
školního  stresu  tady 
najednou byla atmosféra ti-
cha a slz. Nějak, teď už vím, 
že  s Boží  pomocí,  jsme 
zvládli pohřeb a rozhodli se, 
že Vánoce strávíme s babič-
kou  na  Slovensku.  Byly 
zvláštní… Sotva jsme se vrá-
tili z vánočního pobytu u ba-
bičky,  zavolala  nám  druhá 
babička,  tentokrát  z Česka, 
že její manžel, dědeček, kte-
rý nám zůstal, je v nemocni-
ci.  Zase  se  nám  sevřely 
žaludky při uvědomění si po-
míjivosti života. Také druhé-
ho  dědečka  si  na  začátku 
roku Pán odvolal. Opět ta at-
mosféra,  opět smutní lidé… 
A  tak  byla  má  studijní  po-
zornost  zase  na  nějakou 
dobu  rozptýlena.  Najednou 
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toho bylo na mě trochu moc. Jakmile se dostavily 
menší  studijní  neúspěchy,  měla jsem sto chutí  to 
vzdát,  ale  pak  mě napadlo,  že  u  Boha  je  možné 
všechno… On mě neskutečně podpíral a dával sílu 
se dál učit i zvládat rodinnou situaci. Pán mi pomohl 
zvládnout zkouškové období a já se vrhla do dalšího 
semestru.

Pomalu se blížilo léto a já, místo abych byla Pánu 
vděčná a byla Mu na oplátku poslušná, začala jsem 
si,  jako už mnohokrát,  žít  po svém. Neměla jsem 
problém  bavit  se,  poznávat  nové  lidi  a  flirtovat 
s klukama.  Na  Boha  nebyl  čas,  potřeby  ve  sboru 
byly lhostejné, zato svět lákal. Pán musel být zkla-
maný, že žiju, jakoby On neexistoval. Ale dobře to 
vyřešil. Připravil mi lekci, kdy jsem byla velmi zkla-
maná ze sebe i ze „světa“, a zároveň mi dal velké 
povzbuzení do dalšího duchovního boje. Tohoto po-
vzbuzení se mi dostalo na modlitební konferenci za 
Východní  Evropu  v Maďarsku.  Sdílení  se  s Božími 
služebníky  z Polska,  Slovenska,  Maďarska,  Litvy, 
Moldávie,  Ukrajiny,  Rumunska,  atd.  bylo  úžasné. 
Najednou jsem viděla, že ti věrní a nadšení lidé jsou 
ochotni  pracovat  na  Božím  díle  v podmínkách 
mnohdy horších, než máme my v České Republice. 
Zároveň  zde  bylo  možno  slyšet  mnoho  cenných 
přednášek a zažít intenzivní modlitební chvíle. Pán 
zde  opravdu  pracoval  s mým srdcem a charakte-
rem.

Jak vidíte, mám za co být vděčná. Když jsem měla 
trápení, Pán mě povzbudil. Když jsem na Něj zapo-
mněla, dal  mi lekci  a povzbuzení.  Zároveň žasnu, 
jak  dobře  měl  všechno  naplánované.  Opravdu  Ti, 
Pane, z celého srdce děkuji! A vás, bratři a sestry, 
vyzývám  k bilancování.  Často  si  až  při  ohlédnutí 
zpět uvědomíme, že v událostech, které jsme pro-
žili, bylo Boží vedení.

LS-NL

VÁNOCE VE VZPOMÍNKÁCH
Vánoce jsou za dveřmi, a proto jsme oslovili něko-

lik sester  ze sboru,  aby zavzpomínaly na Vánoce, 
které  prožívaly.  Abychom  zachovali  autentičnost, 
(je to téměř přepis rozhovoru), snažili  jsme se za-
psat tyto příspěvky „po našymu“. Snad budou i vám 
milé.  O  svých  Vánocích  nám povídaly  s.  E.  Kota-
sová, s. H. Kropová, s. E. Macurová a s. A. Sabelová.

Jsou tu  opět  Vánoce  a  já 
bych se s vámi ráda podělila 
o zážitek z dětství.

Rodiče  nám dětem slíbili, 
že  pojedeme  brzy  ráno  do 
kostela na jitřní. Tatínek mu-
sel brzy ráno vstát, nakrmit 
koně a vykartáčovat je. Před 

půl pátou bylo třeba vyrazit. 
Maminka  nachystala  ovčí 
kožešiny  a  teplé  deky.  Ta-
tínek  zapřáhl  koně  do  pa-
rádních  saní,  nasedli  jsme, 
zabalení  do  houní,  pod 
nohama  jsme  všichni  měli 
nahřáté  šamotové  cihly  a 
jelo  se.  Před  léty  bývaly 
zimy  bohaté  na  sníh.  Jeli 
jsme tichou vesnicí,  hvězdy 
poblikávaly,  jen  ta  jedna 
scházela,  která  vedla  pas-
týře do Betléma. Přijeli jsme 
ke  kostelu,  okna  zářila  do 
tmy. My děti jsme šly s ma-

minkou  do  kostela,  ale  ta-
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tínek nemohl saně s koňmi postavit na "parkoviště" 
a odejít,  musel  zůstat  u koní,  přikryl  je dekami a 
sám chodil kolem saní, aby mu nebyla zima. 

Dnes si uvědomuji,  jak byli  rodiče obětaví.  Obě-
tavost  je  cennější  než  drahé  dárky  pod  stro-
mečkem.

EK

Nejdřív  se dal  do  pořádku dobytek  a potom se 
všecko připravilo a zasedlo ke stolu, pak jsme zazpí-
vali  písničku  z kancionálu  a  tomu  se  říkalo  pieśń 
stołowa Tobie się naležą dzięki za dary twej szczod-
rej ręki a jak jsme zazpívali, ta se otec pomodlil ve 
stoje a ukončil modlitbu slovy (protože to bylo na 
Śląsku všecko po našemu) O Jezu rač se do nas za 
gościa stavić i ty dary, kjere požywać bedymy, rač 
nóm pobłogosławić.  No apotom se začalo  jíst,  ta-
ková  ta  obyčejná  –  hrášek  s piečkami,  vánočka 
s mlíkem,  tak  ryby  za  Německa  nepamatuju,  to 
myslím, že se maso vůbec nejedlo. Chleba musel 
být celý dycky na stole, začínalo se vlastně kyse-
lým zelím. Vždycky se jedlo z jedné misky, úplně 
tak  po  staru.  A  jak  se  už  pojedlo  aj  koláče,  tak 
máma nabrala do ruky ořechy, jestli nabrala sudý 
počet, to by měl být příští rok dobrý, a když lichý, 
tož kdo ví, co to bude. A nakonec táta vzal krásné 
jablko a začal ho čtvrtit a každému podal a řekl:jak 
bedzieś dospěly a bedzieś błądził ve śvjecie, spo-
meň si, že jsi se mnou jedl na vánoce jabko a trefiš 
se do domu. To se mi fakt dycky strašně líbilo, že 
něco takového řekl.  Dodržuju dodnes,  že na stole 
byl celý chleba. Mamka přežehnala nožem chleba, 
ukrojila skrojek, ten se odložil a nechal se celý rok 
až do dalšího štědrého dne, žodne chroboki, nic se 
do ho nechytlo, a to dělám podnes, skutečně mum 
dycki skrojek cały rok.

HK

Dycky  se  něchovała  jedna  łyžka  navjyncy  na 
stole, a potym od nejmłodšego my dostovali. Aj kaž-
dymu  bydłu  se  dovało  –  skibečka  chleba  krovje. 
Tata po vječeři jim šeł dać, my s nim šli – aj kuňum, 
to godně było v tym chlyvje. Tyn chlyb skoro vyšeł. 
a  pod stołym kibel  s  obilim  a  v tym ty  ořechy  a 
jabka, s tym se šło na drugi džyň kormić. No to były 
lepše žimy, na jak teraz. Śňyg, to tak praštiło ty jis-
křički na tym šněgu, mješunček šfjyćił, do kośćioła 

to  byłoprez  godzine,  ale  to 
se  tak  radotně  šło.  Jak  my 
dostali buty pod stromek, to 
my se jich  hned obuli  a  šli 
my v nich do kościoła.

EM

Jo  chodziła  na  jutřně  do 
Gutuv,  bo  my  pochodzili 
z Něboruv.  My  mjyškali 
s manželym v Gutach,  ganc 
na  kopcu,  to  se  muviło  na 
Kopanicy  a  potym  se 
manžel,  bo  un  robił  v Ost-
ravě, my se překludzili tu do 
Ropice a dziecka mjały asi 3 
roky, do sunek, do dekuv za-
točyli,  tyn  šňyg  był  dycki 

dva tydně, to se pamjyntum, 
mruzek  tak  do  15  stopni  – 
tak mama praviła přičče na 
vječeře  (jo  tu  mjała  krove, 
porobiłach) no i teraz my šli, 
isto  było  6  godzin  vječur. 
Godzine a puł na te Kopani-
ce piešo a dziecka, aby num 
něusły, tak manžel šeł s taš-
kami a jo ze sunkami a mu-
viłach do nich – tam mješun-
ček  krasně  šfjyćił,  gvjo-
zdečki  už były,  ,  jo  praviła, 
ty uny num usnum, tak muv 
jim  cośi,  tak  jo  praviła, 
podzivejće  śe  na  ty  gvjo-
zdečki  a  tam  pujdže  jedna 
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gvjozdečka do Betlema a tam śe narodži Pan Jezus. 
a kaj. No dzivejće śe, tam jak ona pujdže a tam śe 
narodži džeciuntko małe a tam śe muśiće dživać na 
te gvjozdečke, aby mi něusły a uny za chvilke, ma-
minko muv ješče cośi, jo to furt pamjyntum, jak ty 
dziecka furt chćały až muvjym, no a tak my přišli 
upocuni, to vjyće do kopca niž my to vysmyčyli ty 
dziecka.

No a potym na silvestra, toch ješče była svobodno 
a ješče to vidzym jak na kazatelně muvił, že kjela 
ludži śe džiśo idzie łunčyć s tym starym rokym do 
gospody, tancuje śe, pije śe, a my byli s mojim feša-
kym domuvjuni  na muzyke,  že  pujdymy,  na tego 
silvestra. A un tak z tej kazatelnicy muvił: a co kdy-
by džiśo přišeł Pan Jezus už jako po nas, co kdybyś 
ležoł v přikopě popity. A tak tum rynkum ukazuje na 
mě, jo furt tum rynke vidzym, fakt ukazovoł na mě, 
jasne že na cały zbor, ale un na mě tak tum rynkum 
furt a my mjeli iść s tym Jankym na tego silvestra – 
jo něšła.

No  tak  śe  žyło  – 
dopołedňa do kości-
oła  a  tak  to  chcym 
povjedžeć, jako była 
ta  vjara  –  muj  tata 
był  fakt  vjeřuncy 
čłovjek,  to  mušym 
povjedžeć,  faktyčně 
dboł  na  to,  aby  se 
čytało,  aby  śe  śpjy-

vało, ale dopołedňa šeL do kościoła na nabožynstvo 
a popołedňu był festyn hasišski nebo školny a un 
šeł kvit předovać, tak śe kjejši žyLo, nic śe nědo ro-
bić. Ale to nima provda, že starčy iść do kościoła, 
buď  vjeřym  nebo  nic.  Nimožeš  słužyś  dvěma 
panum.

AS

fejeton

GUTH – JARKOVSKÝ BY SE DIVIL
Z Kristýnky  (4,5  měsíců)  se  pomalu,  ale  jistě 

stává pěkné šídlo. Guth – Jarkovský, známý to vy-
chovatel  a  autor  knih  s tématikou  společenského 
chování, by se asi divil... 

Situace  1  (rychlík  R  730, 
Ostrava – Brno)

Ačkoli  s dcerou,  naštěstí 
spící,  sedíme  v oddíle  pro 
cestující  s dětmi  do  10  let, 
kupé  se  hemží  studenty, 
kteří momentálně na děti asi 
nemají ani pomyšlení, jakož-
to i dámou, která vodila děti 
k pediatrovi,  když  Hrad  do-
byl  Gustáv  Husák.  Za 
Kojetínem se Kristýnka pro-
budí a protože za oknem nic 
zajímavého  není,  začíná 
hypnotizovat studenta, sedí-
cího  naproti.  Kdepak  na  ni 
s rčením  „Seď  panenko 
v koutě,  když budeš hodná, 
najdou tě...“,  žádný ostych, 
žádná  zdrženlivost.  Soudě 
podle  tlustých  skript  s vý-
mluvnými  obrázky se jedná 
o medika, který na bezzubý 
vychechtaný  úsměv  malé 
madam reaguje nanejvýš 
rozpačitě  a  neustále  si  po-
souvá padající brýle. „Hihihi-
hi!“  výská  dcera  nadšeně 
s široce otevřenýma modrý-
ma  očima  a  lišácky  rozcu-
chanými vlásky a hoch na ni 

kouká  s nervózním  úsmě-
vem. Nerovný boj záhy pro-
hrává,  játra  ho  přestanou 
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zajímat, nacpe si skripta do batohu a usíná (nebo to 
aspoň  předstírá).  Další  obětí  se  tedy  stává 
korpulentní dáma, které zrovna spadlo kolečko salá-
mu.  „Hihihihi!“  piští  nadšeně  moje malé,  nevinné 
miminko  bez  jakéhokoli  soucitu  a  já  uvažuji,  že 
opustím kupé (jenže není kam). Paní je naštěstí vel-
mi  přátelská,  a  tak  malou baví  různými  opičkami 
(na  téma  „Já  už  nemám  zuby,  ty  ještě  nemáš 
zuby“),  což  brouk kvituje s radostí.  Musím říci,  že 
nesmírně  ošklivé  brněnské  nádraží  poprvé  vidím 
s radostí. 

Situace 2 (luxusní restaurace)
Ne,  opravdu  nechodíme  do  drahých  restaurací. 

Jen jsme po celodenním výletě byli tak unavení, že 
jsme  do  nějaké  zabloudili  a  nedívali  se  vpravo 
vlevo.  Když  mi  moji  od  malé  oslintanou  bundu 
odnesla číšnice a ještě mi přisunula židli, došlo mi, 
že to asi nebude až tak úplně pro nás. Opatrně jsem 
se rozhlédla kolem. Za námi seděli starší manželé, 
pán v obleku, paní v kostýmku, kteří o něčem sofis-
tikovaně hovořili. A u dalších stolů trůnila způsobná 
rodinka, další manželé... Já se svými kalhotami ze-
spod  od  bláta,  pohorkami,  mikinou  rovněž  oslin-
tanou jsem jaksi nezapadla.  Manžel sice oslintaný 
nebyl, zato měl čtrnáctidenní strniště. Číšnice si to 
přihasila s jídelním lístkem. Vypadalo to, že v naší 
cenové  relaci  je  akorát  tak  příloha,  možná  ještě 
s hořčicí. Kristýnka, znalá chování v restauraci, své 
znechucení vyjádřila krknutím, akorát tak hlasitým, 
aby bylo slyšet po celé místnosti.  Hosté se začali 
rozhlížet...  A  když  mi  na  mikinu  vyhodila  zbytek 
oběda zrovna v ten moment, když se dívala na star-
ší paní, která zrovna vkládala do úst sousto grati-
novaných brambor,  rozhodla  jsem se,  že vyklidím 
pole. Manžel urychleně zaplatil ty dva zákusky, co 
jsme si dali, a následoval mého příkladu. Příště si 
doma uděláme topinky. 

No, i když na pravidla slušného chování má přece 
jen ještě čas. Pokud ji je bude mít kdo naučit... Je to 
se  mnou  totiž  čím  dál  tím  horší,  zvlášť  teď,  ve 
zkouškovém období. Kolikrát se přistihnu, že i když 
malá  dávno  spí,  rytmicky  se  kývám  sem  tam  a 
v hlavě se mi honí náročná manželova ukolébavka: 
„Japapapapapapá,  japapapapapapá...“  Včera  jsem 

v supermarketu houpala ná-
kupní  vozík.  Manžela,  který 
si leží na břichu a čte, chvá-
lím, jak pěkně pase koníčky 
a  když  tak  náhodou  usne, 
budím ho, protože na břichu 
spát nesmí (kvůli  syndromu 
náhlého  úmrtí  kojence).  U 
pohádek,  vyprávěných 
malé,  neznám  konec  a  u 
písničky  si  nemůžu  vzpo-
menout  na  další  sloku. 
Naopak své vědomosti,  kte-
ré potřebuju ke zkoušce, au-
tomaticky  při  čtení  veršuju 
(„Státy,  které jsou pro kaž-
dou  špatnost,  způsobily,  že 
smlouva  nevstoupila 
v platnost“).  Cukroví  se  ne-
odvažuji péct a obávám se, 
že  po  předvánočním  úklidu 
už nikdy nic nenajdu. Ach jo. 

JF-NL

aktuality

ČCE SLAVÍ 90 LET 

V říjnu  1918  vznikla  Čes-
koslovenská  republika.  A 
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v prosinci  1918  vznikla  Českobratrská  církev 
evangelická. To byly pro tehdejší české evangelíky 
dvě velice významné události. Po dlouhé době více 
či  méně obtížného života nekatolíků  v habsburské 
monarchii tady byl nový svobodný stát, který přine-
sl  nové možnosti.  Konečně mohlo dojít  ke spojení 
obou evangelických církví – Augsburské a Helvétské 
konfese – v církev jednu, která chtěla navazovat na 
dědictví české, ale také světové reformace. Proto se 
již jen několik týdnů po 28. říjnu, 17. a 18. prosince, 
sešel v Obecním domě v Praze Generální sněm čes-
kých evangelíků a vyhlásil vznik nové církve. Název 
nového  společenství  měl  znít  Evangelická  církev 
bratrská,  ale  vláda  jej  z administrativních  důvodů 
neschválila.  Reformovaná církev měla do té doby 
126 000 členů, lutheránů bylo 34 000. Nová církev 
však  přitahovala  nové  členy,  z katolické  církve 
přestoupilo  na  100 000  lidí,  počet  členů  ČCE  byl 
250 000, sborů fungovalo 120. Prvním synodním se-
niorem byl zvolen dr. Josef Souček, synodním kurá-
torem Ferdinand Kafka. Církev vedl Synodní výbor, 
který  měl  9  členů.  Jako  vzdělávací  instituce  pro 
evangelické  duchovní  byla  roku 1919 zřízena  Hu-
sova bohoslovecká fakulta. Pro práci na Církevním 
zřízení se v únoru roku 1921 v modlitebně na praž-
ských Vinohradech sešel ústavodárný synod.

MCH-NL

reportáž

V HNOJNÍKU „U ZAJÍCE“ S JIŘÍM 
ZMOŽKEM… 

Vpodvečer druhé adventní  neděle jsem navštívil 
předvánoční  koncert  českého  křesťanského  zpě-
váka, textaře a skladatele Jiřího Zmožka. Chtěl bych 
se s vámi podělit o několik postřehů z tohoto kon-
certu. 

Jiří  Zmožek  se  narodil  roku  1943.  Složil  stovky 
písní pro české zpěváky a zpěvačky. Po rodinném i 
podnikatelském krachu v roce 1994 se upnul k víře 
v Boha. Své první křesťanské album nahrál na faře 
našeho  sboru.  Jiří  spolupracuje  na  křesťanské 
kvízové soutěži ve znalosti Bible pro děti i dospělé 
(www.samik.cz).  I  s  manželkou  se věnuje  koncer-
tům a duchovní službě v křesťanských církvích na 
Slovensku i v České republice.

Vítaný potleskem přišel Jiří 
v doprovodu  mladého  kyta-
risty,  zpěváka  a  spolupra-
covníka Igora Mamojky. 

Koncert  byl  rozdělen  na 
dvě poloviny. V první polovi-
ně Jiří  Zmožek zahrál  a za-
zpíval několik svých starých 
šlágrů  složených  pro  české 
umělce, které se staly mezi 
lidmi velice  oblíbenými.  Za-
zněly například „Už mi lásko 
není  20  let,  Tam  u  ne-
beských  bran,  To  býval  ráj 
nebo  Ten  vůz  už  jel.“  Se 
svou manželkou také zazpí-
val  duet  „Žít  s Láskou.“  O 
každé  písničce  něco  řekl  a 
vše  proložil  nějakým 
pěkným vtipem. Získal si tak 
většinu diváků. Potom zazpí-
val  několik  písní  plných  ra-
dosti,  lásky a  pokoje  z alba 
„Moravské  Tesklivé“,  velice 
se mi líbila například „Lásko, 
moja  lásko.“  První  polovina 
koncertu  končila  několika 
známými  koledami  a  písní 
„Láska se narodila  o  Váno-
cích“  s nádhernou  vánoční 
atmosférou.  Přestávku  jsme 
mohli  využít  k občerstvení 
nebo k nákupu CD.

Druhá  část  byla  evange-
lizační.  Nejprve  nám  pan 
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Zmožek  vyprávěl  o  svém  minimuzikálů  „Návrat 
ztraceného syna.“ O marnotratném synu nám v Bib-
li říká Pán Ježíš. Jiří Zmožek tento příběh nahrál a 
obohatil  o  několik  melodických  písniček.  Jiří  ve 
svých písních i komentářích dával jasně najevo, že 
je  věřící  a  nutil  nás  tak  k zamyšlení.  I  my  jsme 
někdy jako ten ztracený syn, uvědomil jsem si. Když 
poznáme, že život bez našeho otce je plný bídy, s lí-
tosti a vírou se k němu vracíme a on nás s láskou 
přijímá. 

Potom se nám písní Voleti više – Milovat víc zpí-
vanou jugoslávsky představil Igor Mamojka. Narodil 
se na pobřeží bývalé Jugoslávie a jeho písničky zpí-
vané v rodné řeči doslova dýchají touto atmosférou. 
Igor mluví dobře jugoslávsky, slovensky i česky. Za 
dvě písničky z vlastního alba sklidil velký aplaus. 

Na  koncert  dorazil  i  nečekaný  host.  Křesťanská 
skupina „Sourozenci“ tvořená dětmi pěstounské ro-
diny  Jonštových.  Tuto  skupinu  jsem  poprvé  viděl 
před několika léty v našem kostele, a přesto, že do 
Hnojníka  nedorazili  všichni,  připravili  nám  krásný 
zážitek  a  nádhernou  tečku  programu.  Koncert  se 
chýlil ke konci. Nastalo děkování a předávání kytic 
doprovázené velkými aplausy. 

Stále  na  koncert  rád  vzpomínám.  Pokud  byste 
měli zájem o CD (250,-) nebo kazety (150,-), může-
te si je objednat na www.zmozek.cz.

Míša-NL
A nakonec pro zasmání několik vtipů z koncertu: 
Jeden evangelista po svém vystoupení prosil, aby  

mu dali lidé na benzín.  Ale po sbírce zjistil,  že je  
košík prázdný. A auto mělo prázdnou nádrž!  „Lidé  
mu řekli: Tak my ti dáme koně.“ „Vždyť jej neumím 
řídit!,“ bránil se evangelista. „Neboj se, to je věřící  
kůň.  Řekneš  mu Chvála  Bohu,  a  kůň  se rozjede.  
Řekneš Haleluja a kůň zastaví.“ Tak evangelista na-
sedne  na  koně,  jede  a  najednou  vidí  100  metrů 
před sebou propast.  Rychle  začne  vzpomínat,  jak  
jen zastavit. Křičí „Hosana, Maranatha,“ až 5 metrů  
před propastí si vzpomene, zakřičí „Haleluja“ a kůň  
zastaví. Evangelista si oddechne s hlasitým „Chvála 
Bohu“… 

„Po smrti přijde muž do nebe. Anděl mu otevře  
dveře.  Muž vidí  jen potůčky,  obláčky,  všude je ti-
cho. „Můžu se zajít podívat i tam dolů, jak to tam 
mají zařízeno? Je tady na mě moc ticho.“  „Jistě,“  
povídá anděl.  Muž přijde dolů,  otevřou  mu a  vidí  

salón, tančí tam nalehko ob-
lečené  dívky,  hrajou  tam 
jazz… Utíká zpátky nahoru a 
říká, „to bylo řečí, že pláč a  
skřípění  zubů,  vždyť  je  to  
tam fajn!“  „Každý  si  může 
vybrat,“ říká anděl. Muž při-
běhne  znova  dolů.  Otevřou 
mu,  vyvalí  se  na něj  oblak  
dýmu a  síry  a  slyší  pláč  a  
skřípění zubů. „Asi jsem za-
bloudil,  vždyť  jsem  viděl  
krásný salónek,“ říká. „Aha,  
tak to jste byl v našem agi-
tačním centru…“ 

„Židovi  umřela  žena.  Při-
šel ke kameníkovi,  že by si  
chtěl za 1 zlaťák udělat ná-
hrobek. Vybere si vzor a ka-
meník  praví:  „a  co  si  tam 
přejete mít napsáno?“ „Tam 
se něco píše? A co třeba?“  
„Tak  například  Spi  sladce.“ 
„Dobře, tak tam napište Spi  
sladce,“ souhlasí žid. „Ale za  
jeden  zlaťák  máte  5  slov!“  
Žid se krátce zamyslí a pak 
povídá: „Dobře, dopište tam 
Prodám dámské kolo!!“ 

fotoreportáž

VÍKENDOVKA „POD 
LÍPOU“
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Je již zvykem, že se každoročně koná víkendový 
pobyt  pro  konfirmandy a  dorostence,  který  slouží 
především k vzájemnému seznámení. Letošní pobyt 
se konal ve dnech 28.-30. listopadu na chatě „Pod 
lípou“ v Oldřichovicích. 

V pátek  28. 
listopadu vpod-
večer  jsme  se 
sešli  na  auto-
busovém 
stanovišti.  Bylo 
nás  9  chlapců, 
3  slečny  a  ve-
doucí.  Většinu 
tvořili  do-
rostenci, konfir-

mandy reprezentovali jen tři kluci. Z autobusové za-
stávky „Oldřichovice  ves“  jsme pokračovali  pěšky 
po strmé klikaté polní  cestě po úbočí Javorového. 
Setmělo se. Byl stále větší mráz, přibývalo sněhu, 
cesta stále více klouzala. Po půlhodině svižné chůze 
se objevilo ve tmě světýlko. Sláva! Chata na obzo-

ru!  Docela  mě  pře-
kvapilo,  jak  je  chata 
vysoko.  V kuchyni  ve 
velké kachlové peci již 
vesele praskal oheň a 
teplo  se  rozlévalo  po 
celé  chatě.  V dolním 
pokoji byly ubytovány 
holky,  v  podkrovních 
pokojích  kluci  a  ve-

doucí.  Po  večeři  z vlastních  zásob  nám holky  na-
mazaly chleby s cibulí,  s nutelou nebo s marmelá-
dou. 

Téma naší víkendovky bylo: Skok víry, aneb ne-
známý Bůh, který se nám dal poznat. V pátek večer 
jsme  zpívali  a  mluvili  o  odvážných  cestovatelích, 
kteří se s důvěrou pouští do nebezpečných končin 
Amazonie. V sobotu dopoledne jsme probírali staro-
zákonní  příběh  Daniele  a  jeho  tří  přátel  Šadraka, 
Méšaka a Abed-Nega, kteří se neklaněli zlaté soše 
postavené králem Nabúkadnésarem a s důvěrou se 
nechali vhodit do ohnivé pece (Daniel 3, 8-30). Lek-
ce vedená Blackem zahrnovala i  písemku. Za opi-
sování nebo odbytí písemky byla „odměna“ – kliky. 

Měli  jsme  definovat  slovo 
víra - důvěra. 

Dopolední  hra  v lese spo-
čívala v hledání papírů s bib-
lickými  knihami  a  čísly. 
Z informací  jsme  nakonec 
sestavili  tajenku  –  biblický 
verš. Po obědě jsme se učili 
kolektivní  hry  a  uspořádali 
jsme  si  rytířské  turnaje  ve 
shazování papírových čepic. 

Odpoledne nás čekala hra 
s  názvem  „důvěra  je  jako 
červená  nit  –  provaz,  který 
mě dovede k cíli.“ Byli jsme 
odvedeni do lesa, kde jsme 
šli  poslepu  po  lanovém 
okruhu. Museli jsme sesbírat 
všechny  barevné  fáborky  a 
projít všechny odbočky. 

Večer  nás  pozdravil 
Štěpán Marosz,  který se na 
nás  přijel  podívat.  Promítali 
jsme  fotky  z letního  tábora 
na  Libavé,  zpívali  jsme 
písničky  a  hráli  zajímavé 
hry. Zabývali jsme se příbě-
hem uzdravení slepého žeb-
ráka Bartimea z Jericha, kte-
rý  s důvěrou  prosil  Ježíše  o 
uzdravení  (Marek  10,  46-
52).  Nedělním  tématem 
bylo: Ti, kteří věří, jsou jako 
horolezci  zavěšeni  na skále 
provazem. 
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Myslím si, že 
to  byla  vy-
dařená  akce. 
Na chatě se mi 
líbilo,  protože 
jsem  mohl  po-
znat  nové 
skvělé  lidi  a 
mohl  jsem  po-
tkat  i  kamará-
dy, kteří na do-
rost  nechodí 

pravidelně.  Poděkování  patří  všem  vedoucím  i 
účastníkům.  Na  závěr  komentář  jedné  účastnice: 
Jojo, málo holek...nechtělo se, musíte je na dorostě 
nějak povzbudit, aby příště jely! Ale musím uznat, 
že  Katka  nezkla-
mala!!  Jako  jedi-
ná holka z doros-

tu  ...ale 
všichni  jste  byli 
super,  jen  mě 
mrzí, že bylo tam 
málo  času  s 
někým pokecat a 
více  se  poznat- 
tak  příště!  (nika) 
Stránky dorostu: www.a-club.tym.cz 

Míša-NL

pozdrav z fary
Díky všem mládežníkům,  kteří  se  v  letošním roce 
podíleli na vedení mládeží a přípravě akcí a podě-
kování  těm,  kteří  se  zapojili  do  přípravy  do-
rostových akcí a podílejí se na tvorbě webu. Mládež. 
programy, fotky, zamyšlení naleznete na: www.mla-
dezrozvoj.estranky.cz a Dorost. akce, fotky najdete 
na www: www.a-club.tym.cz. Zároveň zveme konfir-
mandy na dorosty a dorosťáky na mládeže a zveme 
mladé lidi a rodiče k osobním rozhovorům. Děkuje-
me vám za mnohé čajové servisy na čajovnu, mo-
mentálně je  jich  už  dost.  Do konce roku bychom 
rádi udělali první posezení v čajovně. Pokoj vám do 
závěru Adventu a roku 2008. 

Radek Palacký 

poděkování

VÁNOČNÍ BESÍDKA 
14.12.2008

Je už tradicí konat v kapli 
v  Ropici  vánoční  besídku 
dětí  z  výuky  evangelického 
náboženství  z  české  a  pol-
ské  školy  v  obci.  I  když  v 
hodinách náboženství je dětí 
poskrovnu, program dětí byl 
překvapivě bohatý a líbezný. 
Také přítomnost obou farářů 
z  kostela  Na  Rozvoji  a  Na 
Nivách  dodal  tomuto 
shromáždění  slavnostní  ad-
ventní  ráz.  Pan farář  Stani-
slav Kaczmarczyk z Rozvoje 
a pan farář  Bohuslav Koko-
tek z kostela Na Nivách za-
počali  besídku  modlitbou  a 
čtením z Bible. Program byl 
doplněn  zpěvem  vánočních 
písní  všech  přítomných  z 
česko-polského  zpěvníku  za 
doprovodu elektrických var-
han  panem  Danielem  Kac-
zmarczykem.

V  programu  dětí  se  stří-
daly  koledy,  básně,  písně, 
scénky,  hudební  čísla  na 
housle  a  flétny.  Vše  bylo 
podmalováno hudebním do-
provodem  na  kytaru.  To 
dává dětem radost ze zpěvu 
a  nám  posluchačům  pěkný 
zážitek. 

Obě dvě skupiny dětí (čes-
ké  i  polské)  nám  vystou-
pením  ukázaly,  že  hodiny 
náboženství jsou vedeny vy-
učujícím  zodpovědně.  Lze 
jen poděkovat sestrám paní 
Zuzaně  Kaczmarczykové  a 
Dance  Bardoňové  za  jejich 
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práci  a  pěkný  přístup  k  dětem,  že  při  svých  po-
vinnostech o rodinu dokázaly připravit sváteční od-
poledne. Mile jsme byli překvapeni tak bohatým a 
krásným programem. A děti  pak byly obdarovány 
malou vánoční sladkostí.

Pěkně zářící stromek, zpěv vánočních písní, svá-
teční slovo a rozjímání obou farářů, dětské vystou-

pení - to  vše nám 
obohatilo duši kli-
dem,  dobrou  po-
hodovou  náladou 
a  těšením  se  na 
Vánoce.  Lze  jen 
za  to  všem,  kteří 
se  o  to  přičinili, 
vřele poděkovat.

Sestry  bib-
lických  hodin 
v Ropici  děkují 

paní  Zuzance  Kaczmarczykové  za  příkladnou  vý-
chovu dětí v hodinách náboženství a dokonale při-
pravenou vánoční besídku.

co bude ...

Večer  chval - 
R.E.J.  neděle  21.12. 
v  18  hodin  v 
hlavním  sále 
Křesťanského  cent-
ra, Slovenská 3, spe-
ciální host Jiřina Mar-
kovová,  řečník  To-
máš  Hasmanda; 

vstupné dobrovolné

Tradiční setkání na druhý svátek vánoční se usku-
teční  26. 12. 2008 v 15.00 hod. v evangelickém 
kostele Na Nivách v Českém Těšíně. Tématem se-
tkání je: "Když se nebe otevírá".

ProChrist 2009 30.3. – 6.4.: Už jen několik mě-
síců a Chemnitz, německé město nedaleko hranic s 
ČR, se pro mnohé věřící stane duchovním centrem 
Evropy. Právě zde se totiž v březnu roku 2009 usku-
teční  akce  ProChrist2009,  řada  evangelizačních 
programů s hlavním řečníkem Ulrichem Parzanym. 

Díky moderní satelitní  tech-
nice  se  tyto  večerní 
programy  budou  šířit  mi-
nimálně  do  14  evropských 
zemí  a  budou  přijímány  na 
více  než  1000  různých 
místech. Pestrá programová 
směs  hudby,  divadelních 
scének  a  rozhovorů  bude 
vždy směřovat až k vyvrcho-
lení  večera  –  tím  bude  vy-
stoupení U. Parzanyho k těm 
nejpalčivějším  otázkám  tý-
kajícím  se  Boha  a 
křesťanské víry.

Při přípravách této akce v 
naší  zemi  můžeme navázat 
na  dobré  zkušenosti,  které 
jsme  získali  v  roce  2006. 
Tehdy  také  probíhaly 

podobné programy ProChrist 
přes  satelit  s  heslem  „Po-
chybnosti  a  úžas“  a  v  Ev-
ropě je shlédlo více než 1,5 
milionu návštěvníků.  V Čes-
ké  republice  jsme  přijímali 
satelitní  přenosy  s  tlumo-
čením do českého jazyka na 
50  různých  místech  a  na 
realizaci  akce  se  podílelo 
více než 80 církevních spole-
čenství.

Stadion  v  Mnichově  při 
ProChrist2006.

Hlavní  řečník  ProChrist, 
evangelický  farář  a  bývalý 
generální  sekretář  YMCA  v 
Německu,  Ulrich  Parzany, 
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bude mluvit k tématům, která stojí i dnes v centru 
pozornosti. Například komu ještě dnes můžeme vě-
řit, zda je možné dokázat Boží existenci, zda může 
náš život začít znova a jestli vůbec můžeme takové 
změny unést, jaké vztahy jsou pro náš život nejdů-
ležitější atd.

Ať již pochybujete nebo považujete za „neuvěři-
telné“ to,  čemu věří  křesťané:  jste srdečně zváni, 
abyste si udělali bližší představu o tom, jak se dívá 
Bůh na náš život. Vydejte se spolu s námi na cestu 
objevů, do dosud neznámých oblastí.

Hnutí ProChrist má hlavní sídlo v německém Kas-
selu a na přípravě jeho akcí  se podílejí  církve na 
lokální i celoevropské úrovni. U nás se pod vedením 
národního koordinačního výboru ProChrist v ČR pří-
prav  účastní  především  křesťané  z  těchto  církví: 
Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Českob-
ratrská církev evangelická, Evangelická církev me-
todistická,  Křesťanské sbory, Křesťanské společen-
ství KS-SCh, Luterská evangelická církev a Slezská 
církev evangelická a.v. a další.

převzato z www.prochrist.cz

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
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U  příležitosti  300  let  Ježíšova  chrámu  Na  Vyšní 
bráně  bude,  kromě jiného  programu,  také  soutěž 
v recitování křesťanské poezie. Soutěž bude probí-
hat  v prvním  čtvrtletí  příštího  roku  ve  všech  zá-
kladních a středních školách v Českém Těšíně, tedy 
v českých i polských školách. Už je připraven výběr 
křesťanské poezie, který žákům zprostředkují kate-
chetky,  které  vyučují  na  školách  evangelické  ná-
boženství. Všichni žáci, kteří se zapojí do recitační 

soutěže,  budou  odměněni.  Deset  nejlepších  bude 
odměněno zvláštními cenami. 
Všichni žáci, kteří se zapojí do soutěže, budou mít 
také příležitost zarecitovat své básně při službách 
Božích v kostele. Prosíme rodiče, aby povzbudili své 
děti k účasti v této soutěži. 

V lednu 2009 opět proběh-
ne  mužská  konference 
Cesta  do  hlubin  muže. 
Akce  proběhne  16.-
18.1.2009 v  Konferenčním 
centru  Malenovice.  Cena  je 
650  Kč.  Přihlášujte  se  na 
http://seminare.kam.cz/prihl

aska
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MS ČEA Č.Těšín zve na Alianční týden modliteb 2009 
Návrat k Písmu: „Ta kniha je k jídlu…“
Da-

tum
Čas Pořadatel Moto a text kázání Kazatel

(sbor)
Místo setkání

Pondělí
05.  led-
na

17.30 Křesťanský sbor Ta kniha je k jídlu…
(Zj 10,9-10, L 4,4)
Ž  34,9;Ez  2,7-3,4;Jr 
15,16

Kaczmarczyk 
Stanislav
(ČCE AV) 

Alšova 

Úterý
06.  led-
na

17.30 Křesťanské  cent-
rum 

Větší, než jste čekali 
(Kol  1,15-20;  1K  2,8-
10)
Iz  28,9-13;  Mt  28,16-
18

Firla
Tadeáš
(CB)Slovenská  

Středa
07.  led-
na

17.30 Církev Bratrská Nová svatá trojice
(Mt,  26,15;  1J  2,15-
17)
Ž 37; Mt 16,22-26

Šelong Jaroslav
(AC Agape)

Frýdecká 

Čtvrtek
08.  led-
na

17.30 Agape Ochočená Bible
(Zj 10,9)
Ž 119; J 8,43-47

Wojnar
Bohuslav
(AC KC)

Božkova 

Pátek
09.  led-
na

17.30 Evangelický  sbor 
a.v. ČCE

Poslušnost 
(Mt 28,20; Jk 1,22)
Neh 8; Mt 15,8-9

Kokotek Bohuslav
(SCE AV)

Na Rozvoji

Sobota
10.  led-
na

17.30 Církev Slezská
Evangelická a.v.

Naslouchejme  Bohu 
srdcem  (Lectio  Divi-
na) 
(Kol 3,15-17)
Iz 55,8-11; J 16,13-15

Andrýsek
Jaromír
(KřS) Na Nivách



Od 18. do 25. ledna 2009 bude probíhat celo-
světový Týden modliteb za jednotu křesťanů. Té-
matem modlitebního  týdne  je  úryvek  Ezechielova 
proroctví  „Budou  v  tvé  ruce  jedním  celkem“  (Ez 
37,17).   více na www.sceav.cz

inzerce

Silvestrovský večer 
   srdečně zveme

 
                                vděčnost

    
   Přijďte strávit poslední den v roce v příjemné
       společnosti  bratří a sester našeho sboru.
   31.12.  od 17.30 bohatý program v 
sálku

http://narozvoji.ic.cz - zvukové nahrávky kázaní br. Kac-
zmarczyka
http://narozvoji.wz.cz - fotky z akcí sboru Na Rozvoji
http://www.vericidite.estranky.cz/
Internetové stránky věnované výchově 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 zjednodu-
šen)

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 fa-
ráři 

Redakce NL
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz  
Na přípravě tohoto čísla se podíleli 
tito členové redakce :  Jana Fobe-
rová, Lenka Chrobočková,  Petr 
Chroboček, Marek Schulhauser,  Mi-
chal Chalupski, ,  Michal Kaczmarc-
zyk, Vladislav Kaczmarczyk, Silva Ří-
čanová, Jana Humplíková, Vanda a 
Veronika Iwaszkovy
Tisk: Martin Stařičný
Editace: Lenka Chrobočková
Zodpovídá Petr Chroboček
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