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VYTRVALOST SLEPÉHO BARTIMEA.  

Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více 

křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš 

se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I zavolali toho 

slepého a řekli mu: „Vzchop se, vstaň, volá tě!“ 

Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. 

(Marek 10, 48-50) 
Ježíš vchází do města, které nemělo být nikdy po-

staveno – do Jericha. Ježíš se neštítí a přináší Boží králov-

ství tam, kde je prokletí. Na scéně jsou kromě Ježíše také 

učedníci a zástupy. Bartimeus - syn Timaiův spolu 

s dalšími slepci a žebráky vysedával při rušném vchodu do 

města. Uši slepce jsou citlivé na důležité informace a slepec 

si z nich musí 

rychle vybrat. Z 

hluku valícího se 

davu se k uším 

Bartimea doneslo, 

že přichází Ježíš 

Nazaretský, o 

kterém už slyšel. 

Bartimeus nene-

chá utéct příleži-

tost, která se na-

skytla. Slepec ví, 

co to znamená 

nechat utéct příle-

žitost, pro něho je 

to otázka života a 

smrti. Ježíš je za-

tím pro lidi syn 

tesaře, a taky syn Davidův jako ten, který může pomoci. 

Král David ten uměl národu pomoci. „A ty jsi z jeho krve. 

Učiň milosrdenství a pomoz mi.“ Slepec nemůže šeptat, to 

by si ho nikdo nevšiml, proto musí začít pěkně řvát: „Smi-

luj se nade mnou.“  

Mistr prý nechce být rušen, druzí odrazují slepce, ať 

ztichne. Ježíš se nemusí zahazovat s každým. Víme, s kým 

se chce náš Mistr bavit? Slepec znova volá slova modlitby. 

Už jste někdy křičeli modlitbu? 

Možná jste na tom nebyli tak 

zle, ale písmo mluví o tom, že 

jsme všichni slepí a nevidíme 

Boha. Dělali jsme svoje věci, 

jakoby Boha nebylo. Naše du-

chovní slepota nás uvrhla do 

příkopu u cesty, kde čekáme, 

jestli si nás někdo všimne. Kde 

je ten Ježíš se svými učedníky?  

Věřím tomu, že ten, kdo zavo-

lá podobně jako onen slepec, 

v klíčovém okamžiku života 

zjistí, že Ježíš Kristus už je na 

cestě. Ježíš nepřeslechne takové 

volání, i kdyby dav hlučel sebe-

víc, a křesťané odrazovali volají-

cího svými postoji. Slepý se již 

dlouho trápil a ti, kteří ho odhá-

něli, mu nakonec sami říkají: 

„Neboj se, vzchop se, volá tě.“ Mis-

tr je blízko. „Ale co čekáš, že 

udělá?“ Ježíš hledá vnitřní mo-

tiv pro žebrákův čin. Pro jeho 

smělost, co to znamená? Možná 

nakonec řekne něco jiného. Sle-

pý ví, co chce, a stojí před moc-

ným člověkem, který říká: „Co 

by sis přál, to pro tebe udělám.“ 

Milost nás dostává na kolena. 

On řekne: „Mistře, ať vidím.“ 

Přímé přání a důvěra slepce.  

Zeptal se vás už někdy 

Pán Ježíš: „Co si přeješ? Co 

vlastně ode mne chceš?“ Myslím 

si, že tuto osobní otázku poklá-

dá k našemu údivu i nám. Je 

důležité dojít k trůnu milosti 

našeho Krále, aby nás Jeho dob-

rota změnila. Slepý přichází 

k Ježíši přes všechny zástupy a 

Poussi: Uzdravení slepého  
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stává se Ježíšovým učedníkem! Mnozí se domnívají, že 

jeho jméno je zachováno proto, že ho Marek znal z prvního 

sboru, kterého byl aktivní součástí. Víra Bartimea zachránila 

a zároveň uzdravila. Uviděl a bylo mu jasné, co má udělat - 

jít za Ježíšem. Dokonalost Boží se vlomila na svět. Ti, kteří 

viděli, co Ježíš udělal, viděli Stvořitele, který uvádí hříšné a 

nemocné stvoření do původního stavu - Boží dokonalosti. 

Víra nejenom ví, jaký Ježíš je, ale víra také zakouší Boží 

realitu a následuje Ho.  

Závěr: Říkám si, jaké jsou moje modlitby – lehkovážné, 

mechanické nebo naléhavé? Vidíme, že Bůh hledá u lidí 

důvěru s vytrvalostí. Náš Bůh na nás dokonce vytrvale 

čeká, ale jak dlouho ještě? Pokud jsem si vědom duchovní 

slepoty, která pramení ze svéhlavosti, života bez Ježíše, 

kéž mé nitro vykřikne: „Smiluj se, Ty jediný, který můžeš 

pomoci.“ Už bylo dost toho laškování se životem. „Smiluj 

se také nade mnou, protože jsem ztratil první lásku a 

vděčnou radost. Čekám tě, tady v příkopě.“ Bartimeus 

jako slepý uměl čekat, a rozhodl se také o pomoc volat. 
Radek Palacký 

minizamyšlení 

VYTRVALOST 

Přátelé, v Bibli je uvedeno, že náš nepřítel obchází kolem 

nás jako lev, aby nás sežral. Představte si situaci, že nás 

skutečně honí lev a konec honičky se "odpískne" až s po-

sledním výdechem našeho života. Náš usilovný běh musí 

mít jednu vlastnost, 

jinak veškeré naše 

předchozí snažení 

vyjde vniveč: Nesmí-

me povolit ve vytrva-

losti. Nesmíme se za-

stavit ani na vteřinu.  

Pokud se rozhod-

neme si trochu odpo-

činout, je to náš konec. 

Přesně na to čeká ne-

přítel. Hodně křesťanů nedoběhne do cíle pro vavřín vítěz-

ství jenom proto, že se na chvilku zastavili. Zastavily je jiné 

příjemnosti tohoto světa. Všechno jejich předchozí úsilí 

ztratilo jakýkoliv význam. Evangelista Pavel nás nabádá k 

usilovné vytrvalosti a my si to máme každodenně připo-

mínat. Našim během je, že každý den pečlivě studujeme 

boží slovo a každou volnou 

chvilku využíváme k tomu, aby-

chom se posilovali ve víře v 

Pána Ježíše Krista, protože to je 

přesně ten drahocenný poklad, 

o který nás nepřítel chce připra-

vit a který nás může zachránit 

od věčného oddělení od našeho 

Pána. 
Milan Kantor 

Dějiny Židů 

HISTORIE NOVO-

DOBÉHO STÁTU IZ-

RAEL: ČÁST 8. - 

CHARTA OOP 

Nejvyšším orgánem Organi-

zace pro osvobození Palestiny je 

Palestinská národní rada. Ta 

nedlouho po svém vzniku zfor-

mulovala chartu, jejíž obsah má 

být závazný pro všechny Pales-

tince. Zkusme do ní nyní na-

hlédnout: 

čl. 1: Palestina je mateřskou 

zemí palestinských Arabů a in-

tegrální částí velké vlasti Arabů. 

čl. 3: Palestinští Arabové mají 

legální právo na tuto vlast a po 

osvobození země bude uplatně-

no právo na sebeurčení podle 

vlastní volby. 

čl. 6: Židé, kteří žili v Palestině 

před sionistickou invazí, budou 
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považováni za Palestince (tzn. okolo r. 1880). 

čl. 9: Jediná cesta k osvobození Palestiny je cesta ozbro-

jeného boje. 

čl.15: Osvobození Palestiny je národní povinností; země 

musí být očištěna od sionistů, kteří musí být vyhnáni. 

čl. 19: Rozdělení Palestiny z r. 1947 a vytvoření státu Iz-

rael je zásadně nulitní a neplatné, bez ohledu na to, jak 

dlouho tento stát trvá. 

čl. 20: Prohlášení o duchovním poutu Židů s Palestinou 

neodpovídá historické realitě.... Judaismus, jako zjevné 

náboženství, není národností s nezávislou existencí. 

čl. 33: Tato charta může být změněna pouze dvoutřeti-

novou většinou členů Národní rady OOP na zvláštním 

zasedání svolaném k tomuto účelu. 

Naplnění takové charty by znamenalo vypuzení téměř 

celé izraelské populace z jejich země. Dovedete si předsta-

vit, že by něco podobného, ale v opačném smyslu měla 

zakotvena izraelská ústava? Myslíte, že by někdo, tak jako 

Palestincům, poslal jediný dolar na ubohé izraelské děti? 

Naopak, byl by to obrovský skandál na mezinárodní úrov-

ni a Izrael by rázem přišel o všechny spojence. Jásir Arafat 

slíbil v roce 1993 vymazání sporných textů týkajících se 

Izraele z charty OOP. O 

tom, zda se tak stalo, či 

nikoliv se vedou spory. 

Jisté je, že i díky tomuto 

příslibu získal tento zloči-

nec Nobelovu cenu jako 

mírotvorce. Charta OOP se 

příliš neliší od charty HA-

MASU – hnutí izraelského 

odporu. Toto hnutí je zod-

povědné za většinu teroris-

tických útoků v Izraeli. 

Arafat se samozřejmě veřejně od tohoto hnutí distancoval, 

a když byl tázán na teroristické útoky, odpovídal: “To 

Hamas, OOP s tím nemá nic společného.“ Ve skutečnosti 

však s Hamasem spolupracoval a zajišťoval mu i potřeb-

nou finanční podporu. 

Z charty Hammasu: 

Čl. 7: Hammas je jedním článkem celého řetězu svaté 

války proti sionistické invazi. 

Čl.8: Konečným cílem Hammasu je alláh, úhelným ka-

menem posel Mohamed, Korán je ústavou, cestou je dži-

hád a smrt pro alláha je hlavním zájmem. 

Čl.11: S Palestinou se musí za-

cházet jako s každou jinou zemí 

dobytou muslimy. 

Čl.13: Není řešení palestin-

ského problému kromě džihádu 

/svatá válka/. Všechno ostatní je 

marnění času. 

Čl.14: Hammas se obrací na 

muslimské vychovatele, aby 

vedli masy muslimů k potřebě 

džihádu proti Izraeli. Také mat-

ky ať jsou vedeny, aby připra-

vovaly své děti zhostit se úkolu 

vyplývajícího pro ně ve svaté 

válce. 

Čl.22: Židé užívají svého bo-

hatství k ovládnutí světových 

masmédií a tisku, jsou v pozadí 

francouzské revoluce, komunis-

tických revolucí a chtějí zničit 

společnost. 

Co k tomu dodat? Na světě je 

málo věcí, které jsou zároveň 

k smíchu i k pláči. Těmto char-

tám se to na papíře povedlo 

dokonale. Ovšem jejich důsled-

ky vedou pouze k slzám žalu. 
MSCH-NL 

Logo Hamasu  
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biblické skupiny 

FARIZEOVÉ 

Farizeové náleželi mezi významné náboženské skupiny 

v Izraeli v době okolo přelomu letopočtů. Označení farize-

ové znamená pravděpodobně oddělení, tedy oddělení od 

nečistoty, hříchů, od hříšného okolí. Byli to znalci Mojžíšo-

va Zákona a dodržování Zákona pro ně bylo prioritou. 

Nevystačili si však jen s pěti Mojžíšovými knihami (Tórou), 

k nim přidali ještě Tóru ústní, tradici. Zákon rozpracováva-

li do mnoha podrobností, vytvořili systém 248 příkazů a 

365 zákazů. Snažili se, aby náboženské požadavky odpo-

vídaly nárokům života. Věřili v to, že mrtví budou vzkří-

šeni a že člověk má svobodnou vůli, kromě toho také 

v Boží řízení dějin a v existenci andělů. 

Farizeové náleželi většinou ke středně zámožným nebo i 

chudším vrstvám obyvatelstva. Své zastoupení však měli 

také mezi kněžstvem. Za vlády Heroda Velikého bylo fari-

zeů přes 6 000. V Sanhedrinu (Veleradě) byli v Ježíšově 

době v převaze a mezi obyvatelstvem měli velký vliv. 

K herodovské dynastii i k římské okupaci se stavěli kritic-

ky, ale nebyli ani zastánci násilného odboje. Z farizejského 

hnutí se vyvinul rabínský judaismus, díky farizeům se 

židovské náboženství přeneslo přes pád Jeruzaléma a pře-

trvalo až podnes. 
MCH-NL 

biblický zeměpis 

ŘÍM 

Jestliže mělo křesťan-

ství zasáhnout celý 

tehdy známý svět, 

muselo dříve či poz-

ději zasáhnout hlavní 

město tehdejšího svě-

ta - Řím. Tato slavná a 

významná metropole 

byla dle pověsti zalo-

žena v roce 753 př. n. l. Za vlády Etrusků, od konce 7. stole-

tí př. n. l., začala důležitost Říma vzrůstat. Zřejmě na za-

čátku 5. století př. n. l. se z římského království stala repub-

lika. A za vlády Oktaviána-Augusta (27 př. n. l. – 14 n. l.) se 

pod pláštěm zvaným principát změnila republika 

v císařství. To již však Řím nebyl 

zdaleka jen obyčejným městem 

ve střední Itálii. Římské impéri-

um ovládalo středomořský regi-

on a nadále se rozšiřovalo. Veli-

kost a význam říše samozřejmě 

ovlivňovalo také její hlavní měs-

to. V novozákonním období se 

město stále rozrůstalo, žilo 

v něm přes 1 mil. obyvatel všech 

sociálních vrstev a různého et-

nického původu. Bohatství a 

přepych se střetávaly 

s chudobou, bohatí žili vedle 

otroků a proletářů. Ani v Římě 

nechyběli Židé. Ti však byli 

z města vypovězeni císařem 

Klaudiem (41-54 n. l.), protože 

prý vyvolávali nepokoje kvůli 

jakémusi Chréstovi, což může 

být zkomoleně Kristus. Zmínku 

o Klaudiově rozhodnutí nachá-

zíme ve Skutcích 18, 2. Jak a kdy 

se dostalo do Říma křesťanství je 

nejasné. Je však jasné, že evan-

gelium nepřinesl do metropole 

apoštol Pavel. Své stoupence si 

nejprve získávalo mezi otroky a 

přistěhovalci, kteří pocházeli 

z východních oblastí a mluvili 

řecky. Takto skromně se začína-

lo v hlavním městě tehdejšího 

světa prosazovat křesťanství. Ze 

skromných počátků však vzešla 

veliká budoucnost. Křesťanství 

dobylo Řím - nejen metropoli, 

ale také celé impérium. Přestože 

to Kristovi následovníci neměli 
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až do roku 313 příliš jednoduché a mnozí za svou víru za-

platili životem, pozdější generace se dočkaly toho, že 

z nezákonného náboženství se stalo náboženství oficiální a 

státní. A z Říma jeho hlavní město. 
MCH-NL 

DŮLEŽITÉ 

ALIANČNÍ MODLITEBNÍ TÝDEN 

Když jsem přemýšlel, jak krátce shrnout letošní týden 

modliteb, nenapadlo mě vhodnější slovo než DŮLEŽITÉ. 

Název celého týdne „Ta kniha je k jídlu“ nabádá sice 

k jinému shrnutí např. podivuhodné, avšak to, co jsme 

slyšeli a zažili bylo vskutku DŮLEŽITÉ. Posuďte sami: 

PO 5.9. Letošní týden modliteb zahajoval náš br. farář 

Kaczmarczyk v malém sálku Křesťanských sborů. Každý 

rok se podivuji nad tím, že sálek je zaplněn téměř na židli 

přesně. Jako by všichni věděli, v jakém počtu je dobré při-

jít. Bůh nám daroval své slovo, a to, co Bůh dává člověku, 

je dobré, chutné a zdravé. Jestliže i cukrářka dovede při-

pravit chutnou knihu k jídlu, tak náš Pán tím spíš. Zamys-

leme se nad manou, kterou Izraelci jedli po 40 let, a nic jim 

nescházelo. V maně bylo obsaženo vše, co tělo potřebuje 

k životu. Podobně také v Bibli je zahrnuto vše, co potřebuje 

náš duchovní život. Apoštol Jan měl sníst svitek. To zna-

mená, že měl Boží slovo strávit, aby proniklo do celého 

jeho těla. I my máme Boží slovo strávit, podobně jako Jan, 

aby proniklo do každé naší buňky a přineslo nám potřebné 

živiny, a také abychom byli ovládáni tím vším dobrým, co 

Bible obsahuje. David nás v 34. žalmu vyzývá k ochutnání 

Božího slova. Pro dnešní dobu je příznačné, že lidé se často 

zdráhají, ochutnávají kde co a raději to otrávené, než to 

dobré. A podnět, který jsem si 

z prvního večera vzal je: „Když 

se každé ráno nasytíme alespoň 

jedním veršem z Bible a stráví-

me ho, pak máme celý den po-

žehnaný.“ 

UT 6.9. Asi každý rád navštíví 

Křesťanské centrum ve Svibici, 

kde je možno usednout do měk-

kých polstrovaných sedaček a 

nechat se pěkně v teplíčku hýč-

kat skvělou akustikou tohoto 

nového chrámu. Také už jste 

někde zaslechli slogan „větší 

než jste čekali“? Tak dnes jsme o 

něm slyšeli asi v tom nejryzej-

ším slova smyslu. Když něco 

očekáváme a ono to nakonec 

předčí všechna naše očekávání, 

naplní nás pocit úžasu a blaže-

nosti. Jsme plni obdivu a vede 

nás to také k pokoře.To se nám 

stává například, když vyjedeme 

někam do cizích zemí a vidíme 

na vlastní oči přírodní úkazy, o 

kterých jsme předtím slyšeli jen 

z vyprávění. Něco podobného 

se přihodilo také královně ze 

Sáby, když navštívila Šalomou-

na a spatřila jeho království, 

slávu a moudrost na vlastní oči. 

Také Boží slovo je větší než ob-

vykle, pokud jej čteme správně a 

s modlitbou, vyjeví nám Bůh to, 

co by nám jinak zůstalo skryto. 

Dnes mě z úst pastora Firly 

oslovily hned dva podněty, kte-

ré bych si rád zapamatoval: 1. 

„Večeře Páně je především pro 

Pána. Jeho radost nad naším 

upřímným srdcem předčí vše.“ 

2. „Když nám někdo ublíží, tře-

ba ve sboru, reagujeme hned na 

obranu své cti, anebo se raduje-
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me, že můžeme jen malinko trpět křivdu jako Ježíš?“ 

ST 7.9. Když byl vyzván k písním pěvecký sbor našich 

nejbližších sousedů v Církvi bratrské, zdálo se, že se zved-

la polovina všech přítomných, a to nás tam opravdu neby-

lo málo. Bratr farář Šelong veden Duchem svatým si skvěle 

poradil s provokativním heslem dne „nová svatá trojice“. 

Boží trojjedinost se snaží prozkoumat a poodhalit badatelé 

písma po celá staletí. Bůh nechce, abychom dělali něco 

sami od sebe. Snaha zasloužit se o nebe není v souladu 

s Boží vůlí. Naopak Ježíš nám jasně říká: “Zapři sám sebe a 

následuj mne“. Také máme nést svůj kříž. To je obtížné, je 

to vlastně závazek ke smrti, neboť kříž se nosil na popra-

viště. Nemáme ale zoufat, když klopýtneme. Nemáme ani 

sami vstávat ze země, ale máme nechat Ježíše, aby nás On 

sám zvedl. Budeme-li prosazovat své já, ztratíme schop-

nost vydávat svědectví o našem Pánu. Můj podnět z tohoto 

večera je skutečně nádherný: “Nebojme se Pána Boha o 

cokoliv požádat. Kde se dva neb tři ve jménu Páně sejdou, 

je uprostřed nich.“ Zeptejte se bratra Šelonga, co předchá-

zelo narození jeho vnoučat, jeho odpověď vás jistě po-

vzbudí a inspiruje. 

ČT 8.1. V Agapé si připadám vždy tak trochu jako na 

velvyslanectví. Visí tam totiž česká a izraelská vlajka, což 

vytváří takovou nadnárodní atmosféru. Čtvrteční heslo 

„ochočená bible“ bylo perličkou celého týdne. Chtěli byste 

být někým ochočeni jako třeba pes nebo papoušek? O tom, 

jak nebezpečné je pokušení 

ochočit si bibli podle vlastních 

choutek nám už na ohláškách 

poreferoval br. René Raszka. A 

tak se alespoň zadumejme nad 

tím, proč Janovi, který snědl 

svitek, jak je popsáno v knize 

Zjevení, Boží slovo v žaludku zhořklo, ačkoli v ústech bylo 

sladké. Bratr Bohuslav Wojnar nám to vykreslil tak doko-

nale, že si můj dnešní podnět pamatují určitě všichni pří-

tomní: „Boží slovo, pokud má být účinné, má v nás vyvolat 

duchovní bouři – převrat, který vede k přeměně starého 

hříšného člověka k novému, oblečenému v bílé roucho. 

Když Slovo slyšíme, říkáme si často: to bylo dobré, skvělé 

kázání, ten nás zase povzbudil. Ale teprve až Slovo prakti-

kujeme, až jej zakomponujeme do svého života, dostane se 

nám obrazně řečeno „do žaludku“ a způsobí onu hořkost, 

pak dochází k bouřlivému, ale žádanému převratu.“ 

PA 9.1. U nás Na Rozvoji jsme 

poprvé pocítili zimu a chlad. 

Copak pro nás rozvojáky to není 

nic překvapivého, ale pro větši-

nu ostatních, kteří jsou zvyklí na 

vyhřáté prostory, to musel být 

docela šok. Alespoň nás Božím 

slovem zahřál br. farář Kokotek, 

který přešel z úvodní plynulé 

polštiny do plynulé češtiny tak 

obratně, až jsem myslel, že se 

s někým u mikrofonu vystřídal. 

Na široké téma „poslušnost Bo-

žímu slovu“ nám především 

osvětlil, že pokrytectví, neporo-

zumění, nedůvěra, a také lidské 

prvky pronikající do Božího 

slova nám v poslušnosti brání. A 

pokud nekontrolujeme naše 

jednání – náš život s Biblí, setr-

váváme ve starých, špatných 

stereotypech a návycích a nese-

me jen plané nebo žádné ovoce. 

Naopak každodenní život 

s Bohem, naše misijní činnost, 

ale také zodpovědnost učitel-

skému úřadu (rozuměj ve smys-

lu, že křesťané mají pohany vy-

učovat) jsou předpoklady pro 

naši poslušnost slovu našeho 

Pána. Dnešní podnět je naše 

stará bolest: „Misie nemá být jen 

záležitostí vybraných skupin, 

nýbrž všech křesťanů. Vždyť je 

plno lidí kolem nás, kteří nesly-

šeli evangelium, nebo mají po-

mýlené představy o Bohu a ne-

musíme jít zrovna k dalekým 
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pohanským národům. U nás máme spousty biblí, ale jak 

často se dostává k těm, kteří ji ještě nikdy nečetli?“ 

SO 10.1. Včerejší zimní výcvik na Rozvoji byl poznat. Při 

tradičním zakončení celého týdne Na Nivách, byli všichni 

náležitě zabaleni, takže mrazivý chlad již nikoho nezasko-

čil. Hned vám rozbalím svůj podnět z tohoto dne. Bylo jím 

totiž celé dnešní slovo pastora Andrýska. Dnes jsme totiž 

obdrželi „návod na četbu bible“. Heslem dne sice bylo la-

tinské „lekcio divina“, jež má několik podobných význa-

mů, ale v podstatě jde o to, jak správně číst Bibli. Pokusím 

se být co nejstručnější: 

Modleme se a prosme Ducha Svatého o pochopení pís-

ma, ať nám otevírá oči a zjevuje skryté pravdy; 

Vyhraďme si čas. Čtení bible za pochodu je jen „instant-

ní čtení“; 

Při čtení bible klidně mluvme s Bohem. On nám naslou-

chá! 

Rozjímejme nad Božím slovem; 

Nazírejme Boží slovo – zaměřme se na podstatné. Různé 

detaily jsou sice zajímavé, ale někdy nám kvůli nim uniká 

hlavní pointa; 

Zapisujme si myšlenky i to, co nám není jasné, vracejme 

se k tomu a je taky dobré se s našimi myšlenkami podělit 

ve společenství, např. na skupince; 

Proměna našeho života = plody: radost z písma, vnitřní 

pokoj, rozhodnutí a jednání v souladu s Boží vůlí. 

A na závěr jedna novinka - slova pokání. Bratr farář, ne-

bo my všichni shromáždění jsme četli text pokání každý 

den před modlitbami. Byla to dobrá zkušenost a věřím, že 

příští rok v tom budeme směle pokračovat a pokání možná 

dostane i více prostoru. 
MSCH-NL 

ohlédnutí 

„SILVESTR VE ZNAMENÍ ALKOHOLU“ 

Tak takové a jim podobné palcové titulky zdobily 

2.ledna 2009 titulní strany novin. Díky Bohu to nebyl pří-

pad naší mládeže. Rozhodli jsme se totiž prožít Silvestra 

spolu a hlavně s Bohem. A ten nekontrolované opíjení 

zrovna nepodporuje. Takže jsme se všichni mohli na Nový 

rok nad ránem vracet domů po dvou (ne po čtyřech), se 

všemi končetinami na svém místě a s čistou myslí. 

Ale abych nezačínal od konce. Pro mnohé začal sil-

vestrovský večer společným mejdanem všech generací 

v sálku, hned po bohoslužbách. 

Faktem je, že zaujmout všechny 

věkové generace, které se tam 

sešly, je nad lidské síly, ne-li 

téměř nemožné. A proto si 

mnozí z nás našli náhradní pro-

gram a zabavili se v jídelně spo-

lu s dětmi, které se zaujetím 

sledovaly večerníčky o Rákos-

níčkovi na DVD. Je neuvěřitelné, 

jak rychle při této činnosti ubíhá 

čas. A tak, aniž jsme se nadáli, 

už na sebe část odpadlíků na-

vlékala kabáty, šály, čepice a 

jinou zimní výbavu a směřovala 

do svých domovů trávit posled-

ní hodiny starého roku ve spo-

lečnosti Novy, popřípadě ČT1. 

Zanedlouho už sestra kurá-

torka program definitivně ukon-

čila, a tak jsme se i my, 

s dostatečnými zásobami zby-

lých potravin, hlavně cukrovím, 

přesunuli o kousek vedle. Teda 

o pořádný kus. Do Těrlicka 

k Michalovi Chalupskému. 

Ten se hned ze začátku roz-

hodl, že nás pořádně vykrmí, 

abychom byli trochu klidnější, 

poněvadž jinak se ty zásoby 

jídla, které nás tam čekaly, neda-

ly vysvětlit. Za mírového stavu 

by vystačily pro půl armády ČR 

na týden a připočteme-li k tomu 
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to, co jsme přivezli, mohli bychom, ještě něco poslat do 

Afghánistánu. 

Vzhledem k tomu, že jsme dorazili asi 150 minut před 

půlnocí, rozhodli jsme se zbývající čas využít naplno. Po 

počátečních nesmělých vánočních a silvestrovských histor-

kách následovala docela odvázaná hra pod vedením Lenky 

a Kuby, která spočívala v plnění někdy trošku náročných 

úkolů. Teda chtít po mně v tuto hodinu psát úvahu mi 

připadá náročné….. Než jsme se stačili trochu rozehrát, hra 

skončila a do půlnoci zbývala slabá půlhodinka. Tedy nej-

vyšší čas vyrazit z relativně vyhřátého obýváku do arktic-

ké zimy na nejbližší kopce kochat se pohledem na milióny 

pestrobarevných rachejtlí. Tímto děkujeme Jance a Peťce za 

nádherný ohňostroj, který pro nás připravily, a přejeme 

brzké uzdravení popálenin . 

Po nezbytném 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 následovalo uví 

tání nového roku státní hymnou v podání našich hudební-

ků, později klasifikované jako „otřesné“. Radek dokonce 

připojil i „Nad Tatrou sa blýska“. My, kterým mráz zalezl 

trochu hlouběji, než jen pod bundu, jsme se posléze vydali 

zpátky a zbytek nás 

brzo dohnal. Ná-

sledovala chvilka 

oddechu, mnozí 

mezitím roztáli, a 

tak jsme mohli po-

kračovat. Jak jinak 

uvítat nový rok než 

modlitbou?! Vypa-

dalo to jako dobrý 

nápad, a tak jsme se 

kolem 1 hod. sklo-

nili k modlitbám. 

Někteří se modlili a 

pak spali, jiní to 

řešili naopak, další 

raději jen spali, jisté 

však je, že Radkovo hlasité amen! v 1:55 probudilo všech-

ny. Následovala chvíle volného programu. Tedy dojídání 

chlebíčků, cukroví, povídání, atd. Nevím, kterého odváž-

livce napadlo hrát hru Bang, ale připojili se téměř všichni, 

kromě Reni a mě. Našli jsme si totiž relativně pohodlné 

místečko na pravoboku a probrali se ve 4 hod., zrovna ve 

chvíli, kdy jsme se loučili s naším hostitelem a k velké ra-

dosti rodičů Chalupských odjížděli domů. Tímto patří po-

děkování všem, kteří se zúčast-

nili, Michalovi, ale především 

našemu Pánu za to, že jsme se 

mohli dožít letopočtu 2009. 
Jiří Chroboczek 

 

fejeton 

ČAS RADOSTI, VESE-

LOSTI ANEB ŠTĚDRÝ 

DEN U NÁS 

Možná máte doma ještě něja-

kou vzpomínku na Vánoce – 

třeba stromeček. My ano. Ještě 

chvíli a můžeme z něj udělat 

sušák na prádlo. Ale jak to u nás 

vypadalo v den, kdy byl ještě 

v plné kráse? 

„Ráno mě probouzí tma, sa-

hám si na zápěstí,“ zpívá Jarek 

Nohavica. Mě ráno probouzí 

škubání za vlasy, ťapkání ma-

lýma ručkama po obličeji a str-

kání prstíků do nosu a očí. Kris-

týnka, ležící mezi námi, se už 

probudila a naznačuje nám, že 

bychom měli udělat totéž. „He-

hehe,“ zasměje se a vyškubne mi 

téměř celý pramen. Fantomasem 

býti nehodlám, všichni tedy 

vstaneme. 

Jdu si vzít poslední čokoládku 

z adventního kalendáře a věnuji 

tichou vzpomínku kamarádovi, 

který mi vyprávěl, jak dostal na 

začátku prosince adventní ka-

lendář a protože miluje sladké 

v co největších dávkách, rovnou 

strhl celý předek s okénky a 

všechny čokoládky snědl naráz. 

Já mu na to konto slíbila, že dal-

ší rok mu kalendář vyrobím, a 

to na principu každý den jedna 

Studentská pečeť. 
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Manžel se zhostí přebalení dcery a vzápětí toho asi lituje, 

malá má evidentně „šrapnelový“ den (týden nic a pak 

dávky po větších částech vypouští celý den). To, co ty mi-

minka produkují, jsem v nedávném školním testu zapo-

mněla uvést mezi biologické a chemické zbraně.  

Bude třeba ozdobit stromeček. Kvůli tomu jsem nasušila 

plátky jablek, citronu a pomerančů, aby vypadal trochu 

přírodně a ne jako v americkém supermarketu. Manžel se 

chystá vyhodit všechny nepo-

vedené plátky, což činí asi tak 4 

z 5, ale já je nakonec uzmu 

všecky a věším. Plátků je spous-

ta, slaměných ozdob také, zdo-

bím už asi hodinu, ale stromek 

pořád vypadá, jak by na něm 

visely dvě věci. Nevadí.  

Přemýšlím, kde jsem schova-

la dárky. Doufám, že je najdu 

všechny a nebudu je muset su-

šit až do narozenin. 

Jdu pro šišky, kterými chci 

ozdobit štědrovečerní stůl. Včera jsme je s kamarádkou 

nastříkali barevným sprejem z Tesca. Nějak... divně pách-

nou, asi tak jako autolakovna, ale zase vypadají hezky, tak 

proč ne?  

Manžel dělá poslední úpravy bytu, Kristýnka si hraje na 

dece a ublinkává po tričku. Jdu pokračovat v ozdobě slav-

nostního stolu a tudíž skládat na talíř ovoce. Musí to být 

hlavně symetrické. Ne-

vycházejí mandarinky. 

„Jak to mám udělat?“ 

zoufale se obracím na 

manžela. „No tak tam 

dej tři mandarinky...“ 

nechápe problém. 

„Nemůžu tam dát tři 

mandarinky, po každé 

straně musí být jedna...“ Pythagoras by mému trápení 

s ovocem rozuměl. Když mi manžel na konci nekonečného 

úsilí pobaveně sdělí, že jsem zapomněla na vlašské ořechy, 

mám chuť někoho uškrtit. 

Schyluje se k času večeře. Oblékám si slavnostní oděv, 

díru na punčocháčích zatírám mýdlem.  

Rybovu mši vánoční jsem opět zapomněla pořídit, a tak 

ji stahuji z internetu. Neznámí snažilci však zpívají tak 

hrozně, že už u Glorie vidím 

mžitky a rozhoduji se, že nej-

krásnější hudbou je ticho.  

Plánujeme, že s námi během 

štědrovečerní večeře bude Kris-

týnka u stolu, jenže jak to zaří-

dit? Kdybych ji měla na klíně, 

nepochybuju, že ručkou hrábne 

do bramborového salátu, nacpe 

si ho do pusy a následně roz-

matlá kolem. Proto přicházíme 

na subgeniální nápad – na jednu 

z židlí položíme její autosedač-

ku. Zatímco si Kristi spokojeně 

hraje na dece, my vymýšlíme 

různá zabezpečovací zařízení. 

Když naše nápady dosahují 

téměř geniality, zjišťujeme, že 

malá na dece tvrdě spí, tudíž 

naše mise byla zcela bezpřed-

mětná.  

Zbývá poslední úkon před 

večeří – smažení ryb. Letos má-

me lososa a pangasia. Slavnost-

ně nalívám olivový olej do pán-

ve, manžel rozkrajuje limetky na 

pokapání. Zrada! Olej začal 

prskat, tudíž ohodil celý obklad 

sporáku i mně a v limetkách 

není ani kapka šťávy. Já si beru 

zástěru, manžel citron.  

Ještě zapálit adventní věnec a 

můžeme začít. Užuž se schyluje 

k úvodní modlitbě. „Oplatky!“ 

vzpomenu si. Odbíhám a přibí-

hám. Tak snad teď. „Ještě med!“ 

napadá manžela a provádíme 

bleskovou revizi stolu.  

Možná čekáte napínavý popis 

událostí o zaskočené rybí kůstce 

nebo hořícím stromečku, nicmé-

ně zklamu vás, nic takového se 

nestalo.  

Po večeři vybalujeme dárky a 

Kristýnka, která se chvíli před-
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tím probudila, nadšeně škube obaly s úmyslem sníst je.  

Před desátou vycházíme na půlnoční bohoslužby. Jako 

vždy jdeme přes známou Stodolní. Zpoza rohu se najed-

nou vynoří kamera České televize a naplno nás zabere. 

Jestli to budou někdy vysílat a někdo nás uvidí a pozná, už 

navždy budeme zaškatulkováni jako neslušní, nezodpo-

vědní rodiče, kteří nejen všední dny, ba dokonce i takové 

svátky jako Štědrý den tráví na Stodolní, a co víc, ještě 

s malým dítětem! 

Vracíme se po půl dvanácté. Byl to krásný den. Příští rok 

už budeme mít batole, to bude ještě veselejší. Nějaké nápa-

dy na závěsný stromeček?  
JF-NL 

KYPR – OSTROV LÁSKY 

V srpnu loňského roku jsme strávili 12 dní na třetím nej-

větším ostrově Středozemního moře, který má strategickou 

polohu, neboť leží mezi třemi kontinenty - Asií, Evropou a 

Afrikou. Díky této poloze byl o 

něj v dějinách velký zájem. Od 

roku 295 do roku 58 př. Kr. pat-

řil Egypťanům Pak byl součástí 

Římské říše. Následovalo jeho 

roztržení mezi Byzantskou a 

Islámskou říši. Vystřídala se 

vláda křižácká, francouzská, 

benátská a turecká. Od roku 

1878 do roku 1960 byl britskou 

kolonií. Dnes je rozdělen Zele-

nou linií na severní část okupo-

vanou Tureckem a jižní Kyper-

skou republiku. Kyperská re-

publika je od roku 2004 součástí 

Evropské unie. Pro svůj pobyt 

jsme si vybrali Pafos, který leží 

na jihozápadním pobřeží ostro-

va. Dočteme se o něm ve Skut-

cích 13, 1-12. Tento oddíl je na-

zván Barnabáš a Saul vysláni 

z Antiochie na Kypr. Čteme o 

tom, že byli odděleni k dílu, ke 

kterému je Bůh povolal. Byli 

tedy posláni Duchem svatým, 

aby odešli do Silesie a odtud se 

plavili na Kypr. Když dopluli do 

Salamis, zvěstovali Boží slovo 

v židovských synagogách. Pak 

prošli celým ostrovem až do 

Pafosu. Tam se setkali 

s židovským kouzelníkem, který 

se vydával za proroka. Působil u 

dvora římského prokonzula 

Sergia Paula. Ten k sobě povolal 

Barnabáše a Saula, protože chtěl 

slyšet Boží slovo. Tohoto řím-

ského prokonzula obrátili na 
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křesťanskou víru. Elymas, ten kouzelník, se snažil odvrátit 

místodržitele od víry a v tu chvíli jej apoštol Pavel oslepil. 

Za to prý byl zbičován a betonový sloup, který tam dodnes 

stojí, to dosvědčuje. V blízkosti je rovněž chrám, postavený 

nedávno, který nese jméno sv. Pavla a Barnabáše. 

Do města Pafosu, které bylo obehnáno zdmi, vstoupili 

vstupními branami. Na přiložené mapě vidíme vstupní 

body (A, B, C) a rovněž místo odjezdu apoštola Pavla 

z ostrova. 

Kypr se stal první zemí světa, kde vládl křesťanský gu-

vernér, jehož sídlo bylo v Pafosu – hlavním městě ostrova 

ve starověku. Apoštol Pavel byl ve šťastném postavení, 

měl všechny předpoklady pro svou roli, pro kterou byl 

Bohem vybrán:  

Žid s bojovným duchem , s příznakem tvrdohlavosti 

měl řecké vzdělání – nejlepší v této době 

měl duši a ducha  

byl římský občan s platným cestovním pasem do celého 

impéria, které dosahovalo až na hranice známého světa. 
Zdeněk a Kristina Kubínovi 

 

aktualita 

OBAMA - NADĚJE, NEBO OBAVA ? 

Barack Obama, nový prezident USA, je celkem nezkuše-

ný mladý muž, tedy ovlivnitelný. Programově nebude 

zřejmě ostře vidět základní úkol USA v současnosti: bojo-

vat o svobodu ve světě a čelit islamizaci a terorismu. Za-

měří se na vnitřní změny, na úkor vnější zodpovědnosti ve 

světě, jak se to od USA zatím všeobecně očekává. Oproti 

němu se jeho protikandidát McCain demonstrativně dekla-

roval prohlášením: ,,Jsem Američan, a proto  bojovník.“ 

Jistě by pokračoval ve vizi Ame-

riky, která si uchová svoji svo-

bodu tehdy, bude-li o ní bojovat 

navenek ve světě a získávat ná-

rody pro demokracii.V tomto 

světě se už dávno vede boj na 

život a na smrt mezi dvěma 

koncepcemi, mezi dvěma jedi-

nými možnostmi: Svoboda a 

demokracie na jedné straně a 

totalita, buď rudá nebo zelená, 

na druhé straně.Postupný, sta-

tisticky zjistitelný úbytek zemí 

svobody na mapě světa a nárůst 

totalitních systémů a postupné 

odstraňování suverenity národů 

ukazuje jasně, která z těch boju-

jících stran dnes vyhrává. Od 

této objektivní a totální války si 

už lidstvo nemůže odpočinout. 

V tom smyslu protiamerické 

hnutí především v Evropě je 

politicky a duchovně krátkozra-

ce sebevražedné a připravuje 

půdu ve jménu ,,boha milosti-

vého“ pro nemilostivou islami-

zaci světa. Evropa a západní 

civilizace v jakémsi neaktivním 

ochromení sleduje, jak zotročují-

cí systémy zneužívají její dosa-

vadní svobodu, aby nás o ni 

připravily. Vypovídací hodnotu, 

která potvrzuje tuto mou obavu, 

je volba presidenta USA v Izrae-

li. Téměř všichni Američané 

žijící v Izraeli, ať to byli orto-

doxní, nebo mesiášští Židé, křes-
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ťané, nebo sekulárně zaměření Židé volili jednoznačně 

McCaina. To nepotřebuje komentáře, protože stát Izrael je 

v permanentním ohrožení ze strany arabských, tedy mus-

limských zemí. Obamovi jeho straničtí kolegové, tedy de-

mokrati už nyní vyčítají, že bude daňově zvýhodňovat 

pasivní, neprůbojné a sociálně slabší lidi, aby dosáhl napl-

nění svých volebních, populistických a líbivých slibů. Mů-

že to vést k zneu-

žívání v rozdělo-

vání sociální po-

moci v Americe a k 

zeslabení iniciativy 

těch, co podnika-

telsky, kulturně a 

celkově posouvají 

Americkou společ-

nost dopředu. 

Znepokojivé je 

také, že na volbě 

presidenta USA se 

více podílel sexis-

mus, tedy volba 

podle stáří, vzhle-

du, nikoliv podle charakteru osobnosti, zralosti a stálosti 

vize. V poměru mužů a žen Obama jasně zabodoval u 

krásného pohlaví, protože mu dalo své ,,ano“ 70 % Ameri-

čanek. Při nedávném rozhovoru mezi italským a ruským 

prezidentem padla ironická poznámka, že je to prezident 

,,mladý, hezký a opálený“. Navíc je známo, že se nechá 

hodně ovlivňovat svou ženou. To není překvapivé, protože 

v černošských rodinách přetrvávají vlivy klanů a kmenů. 

Rodinnost černošského společenství naopak může vnést 

novou dimenzi do prostředí sterilního, egocentricky zamě-

řeného bělošského individualismu a k pozdvižení rodin-

ných hodnot.  

Jinak pozitivní na volbě Afroameričana Baraka Obamy je 

to, že se Evropané více otevřou Američanům a bude od-

straněn negativní postoj lidí, kteří nechápou úkol Ameriky, 

který se zdůrazňoval za Bushe. Z projevů představitelů EU 

a evropských států zaznělo již prohlášení, že se Evropa a 

Spojené státy sblíží a to nabízí šanci pro vytvoření ,,nového 

světa“. Američané tak získají ztracené sympatie i u jiných 

nezápadních národů, především v Africe, což je nezane-

dbatelné. Obama je také věřící člověk, kterého vychovalo a 

silně ovlivnilo prostředí černošského sboru v jižním Chica-

gu, kde také působil svou anti-

rasistickou ideou před čtyřiceti 

lety zavražděný černošský pas-

tor Martin Luther King. Tyto 

černošské sbory se jistě vydatně 

modlily a budou stát nadále za 

Obamou. Ve volební kampani jej 

mocně podpořily černošské sbo-

ry ve Státech a především v celé 

Africe a hlavně v Keni, odkud 

pochází jeho předkové. Různí 

pozorovatelé doufají, že nástup 

Obamy bude znamenat posílení 

naděje Afričanů, že pomůže 

zlepšit jejich ubohou ekonomic-

kou a sociální situaci. Je však 

otázkou, jak to zvládnout v sou-

časné finanční krizi ve Spoje-

ných státech a na Západě. Oba-

ma je naděje a povzbuzení pro 

černochy v USA a Africe. Zvýší 

to jejich sebehodnocení, zvýší to 

jejich iniciativu a také respekt u 

bělochů. To může vést k tvůrčím 

a netušeným duchovním inicia-

tivám. To záleží na Obamovi a 

jeho týmu. Ze všeho nejvíc po-

třebuje modlitby a rozhodnost a 

moudrost, jako král Šalamoun, 

aby se nenechal zmanipulovat k 

protikřesťanskému a sociálnímu 

liberalismu, který mezi demo-

kraty dost převládá. Posílení 

černošských křesťanů v USA 

může zbrzdit narůstající vliv 

militantních islamistů mezi 

americkými černochy. Obama 

může vzít vítr z plachet iniciáto-

rům islamizace Afroameričanů, 

která těží jasně ze sociálních, 

identifikačních a rasistických 

kořenů a problémů v USA. V 

tom smyslu by to byl jeho stě-

žejní úkol, který ostatní tolik 

nevidí. Ale také odhalený pokus 
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o zavraždění 100 černochů a Obamy ze strany neonacistů, 

věští další nebezpečí nejen v Americe, ale i v Evropě. Ra-

sismus přetrvává a ohlašuje se. Červený prapor - Obama 

bude uvádět rasistického býka k zuřivosti. 

Co se týče politických jednání, republikáni si v kongresu 

situaci v USA pohlídají. Už proto, že volby byly těsné. 

Obamou slibované změny v USA mají totiž jednu slabou 

stránku. Jsou v protikladu k biblickému varování: 

,,Nechlub se zítřejším dnem.." Ale to by bylo platné i pro 

případ vítězství oponenta, který se proklamoval jako bo-

jovník. Prezidenti USA i jinde ve světě, tedy i u nás, jsou 

obětí vlasních slibů, prohlášení, které je později konfrontují 

v realitě. Téměř vyrovnaný stav voleb však nevěstí nic 

dobrého, protože v kongresu se velmi těžko budou odsou-

hlasovat závažná rozhodnutí, především v oblasti zahra-

niční politiky USA a v rozpočtové politice, ve financování 

armády atd. Situace je tedy velmi vážná a projeví se, až 

skončí volební euforie. Budoucí memento již těsně po vol-

bách Obamy vyjádřil za mnohé jeden z představitelů mili-

tantního hnutí islamizace světa. Obama je pro tyto islamis-

ty jako ,,dar od Alláha“, tedy muž, kterého se nemusí 

obávat jako jeho předchůdce. Mohou se však velice mýlit, 

protože v Americe a ve světě povstává mnohem silnější 

hnutí, hnutí křesťanských přímluvců a modlitebníků, kteří 

již mnohokrát svými modlitbami pronikli k Božímu trůnu. 

Můžeš se do toho hnutí také zapojit. Zde opět platí slova 

biblického Žalmu: ,,Hospodin ruší rady národů a v nic 

obrací ustanovení lidská. Rada Hospodinova trvá na vě-

ky.“ (Žalm 33,10.11)  
Václav Lamr, upravila Ludmila Hallerová 

Dne 20. ledna 

2009 bude Barack 

Obama skládat pre-

zidentskou přísahu 

ve Washingtonu. 

Přísahu bude číst 

evangelický pastor 

Rick Warren, člo-

věk, který má velmi 

„nepopulární“ ná-

zory – odmítá po-

traty a svazky lidí 

stejného pohlaví. Je zakladatelem a pastorem koste-

la(označovaném jako „megachurch“) Saddleback v kali-

fornském Lake Forest. Do tohoto kostela chodí každou 

neděli přes 23 tisíc lidí, proto je 

také čtvrtým největším 

v Americe. Rick Warren také 

burcuje křesťany, aby řešili pro-

blémy jako AIDS, klimatické 

změny, chudoba nebo genocida 

v Dárfúru. Za tyto postoje je 

samozřejmě kritizován. Samo-

zřejmě největší kritika teď do-

padá na hlavy Warrena i Obamy 

ze skupin hájících práva ho-

mosexuálů. Ovšem pro nás je to 

velké povzbuzení, že někdo 

dokáže otevřeně odmítat ho-

mosexuální sňatky a zároveň 

mu naslouchá jedna 

z nejsledovanějších osobností 

současnosti. 
Zdroj: idnes.cz 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

U příležitosti 

300 let Ježí-

šova chrámu 

Na Vyšní 

bráně bude, 

kromě jiného 

programu, 

také soutěž v recitování křesťan-

ské poezie. Soutěž bude probí-

hat v prvním čtvrtletí příštího 

roku ve všech základních a 

středních školách v Českém 

Těšíně, tedy v českých i pol-

ských školách. Už je připraven 

výběr křesťanské poezie, který 

žákům zprostředkují katechet-

ky, které vyučují na školách 

evangelické náboženství. Všich-

ni žáci, kteří se zapojí do reci-

tační soutěže, budou odměněni. 

Deset nejlepších bude odměně-

no zvláštními cenami.  

Všichni žáci, kteří se zapojí do 

soutěže, budou mít také příleži-



 

NEDĚLNÍ LISTY 18. ledna 2009 1.číslo Strana 14 

tost zarecitovat své básně při službách Božích v kostele. 

Prosíme rodiče, aby povzbudili své děti k účasti v této sou-

těži.  

LAICKÁ PRÁCE VE SBORU  
Zařazujeme opět jeden článek Romana Mazura, který 

působí jako kazatel v Praze-Libni.  

 

V souvislosti s přípravou na úplné samofinancování 

církví se v poslední době často mluví, o tom, jak je potřeba 

zvýšit finanční obětavost členů našich sborů. Jsou ovšem i 

jiné hodnoty, ne tak přesně změřitelné, které jsou pro chod 

sboru ze strany členů církve ještě důležitější. Hodnoty jako 

čas, energie, chuť být ve svém společenství nějakým způ-

sobem aktivní. 

Zásadním podkladem pro takové konstatování je silný 

biblický motiv, který reformace pojmenovala jako "všeo-

becné kněžství věřících": "Každému je dán zvláštní projev 

Ducha ke společnému prospěchu." (1K 12,7) Každá sestra, 

každý bratr, byť by si připadali sebeobyčejněji, v sobě 

skrývají perlu, schopnost ke službě, která může druhé 

obohatit. Rozdělení na laiky a duchovní je pro reformační 

církve vždy jen pomocné povahy, nikdy ne zásadní.  

Situace evangelia a církve v dnešním světě pak přináší 

ještě řadu dalších důvodů pro konstatování nezbytnosti 

laické služby ve sboru. S technickým, společenským i soci-

álním vývojem obecně a u nás s pádem komunistického 

režimu ještě zvláště se otevřelo mnoho nových možností 

křesťanské služby uvnitř i vně církve. Nikdy se nedá říci, 

že sbor pracuje ve všech oblastech, kde by měl nebo mohl. 

Široké pole možných aktivit se dnes otvírá ve sboru sa-

motném, v Diakonii, na školách, 

v nemocnicích, ve vězeních, v 

domovech důchodců, při volno-

časových aktivitách všech gene-

rací, v rámci ekologické proble-

matiky, hospodářského a správ-

ního zajištění chodu církve... 

Tam všude jsou dnes otevřené či 

alespoň nezabedněné dveře, do 

kterých se můžeme pokoušet s 

evangeliem a službou lásky 

vstoupit. 

Dalším důležitým důvodem 

pro službu všech laiků je sou-

časná pestrost a odnáboženštění 

všech oblastí lidského života. 

Dnešní společnost je nesmírně 

členitá a komplikovaná. Lidé 

mají k sobě blíž či dál podle vě-

ku, podle sociálního zázemí, 

podle druhu práce, kterou kona-

jí, podle koníčků... Zde je potře-

ba laiků, kteří budou sloužit  

jako "spojky" mezi církví a jí 

obklopujícím světem v duchu 

Pavlovy zásady: "Každý ať žije v 

tom postavení, které měl od 

Pána, když ho povolal k víře" 

(1K 7,17). Babičku či dědečka ze 

sousedství nikdo z církve neza-

sáhne křesťanským svědectvím 

lépe než my věřící, kteří se s ní 

sdílíme jednu chodbu či dům. 

Nebo křesťan s nějakou "mezní" 

životní zkušeností (bezdomo-

vectví, drogová závislost, pro-

blémy s výchovou dětí...) po-

slouží lidem v podobných pro-

blémech jinak a pravděpodobně 

lépe než sebevíce usilující du-

chovní. 
Pokračování v příštím čísle 

Roman Mazur 
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Pozvánka 

Dorost a mládež 
Akce mládeže: 

 

23. 1. Mládež: Taizé bohoslužba, téma:  bratr Roger a 

Bonhoeffer bod č. 6 

30. 1. Prázdniny: Malování Kaple - zážitková akce pro 

hosty. 

31. 1. Výlet na lyže a snowbo-

ard  

6. 2. mládež: EXIT 8: Můj ztra-

cený svět a porada týmu mláde-

že 

13. 2. Příprava workshopu na 

Večernici 

14. 2. Večernice – kapela IN-

TENTION:  Smysl a cíl života, 

host: br.f. Strádal 

20. 2. mládež: EXIT 9: Lepší to prý nebude 

- Mládeže jsou v pá v 17h, 

modlitby v 16,30h  

- V úterý jsou modlitby v 16h, 

zveme i vás.  

 

Akce dorostu:  

24. 1. V 10h Dorost téma: Od-

puštění 

31. 1. Výlet na lyže a snowbo-

ard 

7. 2. Dorost Exit 5: Odpuštěný, 

vypuštěný 

14. 2. Večernice: kapela IN-

TENTION - téma: Smysl a cíl 

života 

21. 2. Dorost téma: Láska je 

obtížné slovo  

- prosíme rodiče, aby poslali 

své mladé na dorost. 

 

Témata na modlitby:  

- Modlitby za Gymnázium, 

kde jsou mnozí dorostenci.  

- Za pobyt s dorostem a mlá-

deží o jarních prázdninách 

- Tábor – předběžný termín: 

22. 7. – 1. 8. 2009 řeka Odra Spá-

lov  

Radek – mail: 

palacky.radek@centrum.cz, 

608/322 213 
Radek Palacký 

Co bude… 
Od 18. do 25. ledna 2009 bude 

probíhat celosvětový Týden 

modliteb za jednotu křesťanů. 

Tématem modlitebního týdne je 

úryvek Ezechielova proroctví 

„Budou v tvé ruce jedním cel-

kem“ (Ez 37,17). 

 

Pozvání 25+ : Starší mládež a 

mladá manželství zvou na ces-

tovatelskou párty v pátek 6.2. v 

19:00 hod. ve Sborovému centru. 

mailto:palacky.radek@centrum.cz
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O návštěvě Senegalu bude povídat a promítat fotografie 

Otmar Humplík. 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Odrách 

pořádá v sobotu 14. 2. 09 od 8:00 hod. v oderské Městské 

hale 3. ročník křesťanského futsalového turnaje Benja-

min cup. Počet hráčů v týmu: min. 5, max. 10, Startovné: 

700 Kč/ tým. Přihlaste svůj tým (název týmu, kontaktní 

osoba a kontakt, nejlépe email) na tel. 731 174 641, nebo 

556 731 536, anebo na e-mail hanakra-

dek.evang@seznam.cz, nejpozději však do 20. ledna. 

 

30. 3. – 6. 4. 2009 ProChrist 2009 

 

Akce KAM: 23. – 25. 1. 2009 ŠVM Škola vedoucích mlá-

deží Mezidenominační ŠVM v Kutné Hoře ŠVM KřSb 

v Malenovicích Info: vzeman@kam.cz 

 

10. – 11. 2. 2009 Seminář Budování vztahu s Bohem - 

studium starozákonního stánku - Andrea Pitcher Info: se-

minare@kam.cz 

 

XcamP 2009: 18.-25.7.2009 – Téma: K neznámému Bohu 

Soutěž o grafiku plakátu XcamP 2009: Jako každoročně 

se vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh plakátu… 

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  
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e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 
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