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POKORNÝ JAN KŘTITEL 

„On musí růst, já však se menšit.“ Jan 3, 30 
 

"Slyšeli jste to? Zachariáš a Alžběta budou mít sy-

na…Zacharijášovi se zjevil anděl…a prý to bude pro-

rok….vždyť i otec je kněz…určitě ho také nazvou Zachari-

áš… je to skutečně Boží dotek – vždyť Alžběta už je 

v pokročilém věku…“ 

Asi něco podobného si šeptali lidé v Izraeli, když se do-

zvěděli tu novinu, kterou anděl zvěstoval Zachariáši 

v chrámu. Izrael se radoval. Zachariáš byl vážený člověk, a 

tak jim mnozí přáli to požehnání – mít syna. Lidé očekáva-

li, že se nejen bude jmenovat po otci – Zachariáš, ale určitě 

bude také kněz – vždyť má tak nádherné zaslíbení od Hos-

podina, že to bude veliký prorok…Jaké bylo ale jejich pře-

kvapení, když viděli, že ten prorok – Jan – se uchýlil na 

poušť, oděn do velbloudí kůže – a živil se kobylkami.  

Jak často i v dnešní době můžeme udělat mylné úsudky 

o lidech – jen proto, že hodnotíme podle vnějších vě-

cí…Vždyť i Boží služebník Samuel málem pomazal za krá-

le toho „nepravého“ člověka. Cožpak by vůbec někdy 

mohl pomyslet na to, že by Hospodin vybral Davida? Toho 

nenápadného pastýře ovcí? Vždyť má pomazat budoucího 

krále Izraele! Písmo ale říká: „Nejde o to, nač se dívá člo-

věk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin 

však hledí na srdce.“ (1 Sam. 

16,7) 

A Pán Ježíš Kristus řekl o Janu 

Křtiteli, že: „…mezi těmi, kdo se 

narodili z ženy, nikdo není větší 

než Jan…" (Lk 7, 28) Ten Jan, 

který měl především krotké a 

pokorné srdce. Ten Jan, který 

v rozhovoru se svými učedníky 

o Ježíši řekl: „On musí růst, já 

však se menšit!“ (Jan 3,30) 

Pán Bůh i dnes hledá služeb-

níky, kteří mají čisté a pokorné 

srdce. Srdce, které je připravené 

se měnit. Srdce, které je připra-

vené sloužit druhým – nemyslet 

jen na svůj vlastní prospěch. Tak 

jako Pán Ježíš před poslední 

večeří s učedníky vzal nádobu a 

vodu – a všem učedníkům umyl 

nohy, tak touží po tom, aby-

chom zaujali stejný postoj srdce.  

Vzpomínám na jednu situaci, 

při které mě Pán mnohému učil. 

Bylo to na Sibiři, při práci s židy. 

Byla jsem na návštěvě u jedné 

židovky, která byla velice zra-

něná, zahořklá a opuštěná. Po 

několika setkáních jsme se spřá-

telily. Jednou jsem seděla u ní 

v kuchyni a v rozhovoru jsem jí 

řekla: „Galino, mám tě moc rá-

da.“ Ta paní se žalostně rozpla-

kala. Pak mi řekla, že jí nikdy 

nikdo v životě neřekl, že jí má 

rád. Cítila jsem, že mě oblilo 

horko. Najednou jsem pochopi-

la, jak velkou neseme zodpo-

vědnost za každé slovo, které 

vyřkneme ze svých úst. Pocho-

pila jsem, že to je jedině Boží 
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láska, která dokáže uzdravit lidské srdce, utišit a zahojit 

rány. Ten večer jsem klečela před Pánem a prosila Ho, aby 

„očistil moje srdce“ a naučil mě sloužit druhým. Tak často 

jsem zahanbená, když vidím, kolik má Pán ještě se mnou 

práce. Ale Bůh je k nám nesmírně milostivý a trpělivý.  

A tak chci popřát nám všem, abychom toužili po krot-

kém a pokorném srdci. Chci popřát, aby naším měřítkem 

hodnot nebylo to, co si o nás říkají lidé a jak nás vidí, ale to, 

co si o nás myslí Bůh. Jak nás vidí Bůh. Chci popřát, aby-

chom jednou, společně uslyšeli ta nádherná slova našeho 

Pána: „ Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi 

byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u 

svého Pána.“ (Mt 25,23) 
Vlasta Chabibullin 

 

biblické skupiny 

SADUCEOVÉ 

Saduceové tvořili nábožensko-politickou skupinu pře-

vážně kněžského původu a svůj původ možná odvozovali 

od Sádoka, který zastával nejvyšší kněžskou funkci 

v Izraeli za slavných časů králů Davida a Šalomouna. 

Kromě kněží k nim patřily také bohatší rodiny a šlechta. 

K chudším vrstvám příliš dobrý vztah neměli. Ani oni se 

však mezi běžnými lidmi netěšili příliš velké úctě. 

Saduceové spolupracovali s římskou mocí, v Sanhedrinu 

měli většinové zastoupení. To jim zajišťovalo vedoucí poli-

tické postavení v zemi. Velekněží pocházeli ze saducejské 

strany. Ale ačkoliv by se pro kněžskou stranu spíše hodilo 

zastávat v náboženských záležitostech konzervativní sta-

noviska, byli saduceové náchyl-

ní k přijímání helénistických 

hodnot. Na druhé straně se 

v některých záležitostech kon-

zervativně chovali. Postupem 

času se postavení saduceů stále 

zhoršovalo a s pádem chrámu, 

se kterým byli těsně spojeni, 

nastal jejich konec. 

Saduceové se zaměřili na Tó-

ru, která pro ně představovala 

nejvyšší a nejdůležitější normu. 

Proroci a Spisy pro ně byli mno-

hem méně významnými částmi 

Tenachu a ústní zákon, jakožto i 

další pozdější vlivy, které půso-

bily na židovské náboženství, 

zcela zamítli. Byli proto zamě-

řeni na vlastní lidský život v této 

době a v tomto světě. Nevyzná-

vali posmrtnou existenci duše 

ani budoucí svět. Hodnocení 

lidského díla se nebude odehrá-

vat na posledním soudu, ale 

odehrává se již nyní, člověk do-

stává to, co si zasloužil již tady 

na zemi. Smrt je definitivní teč-

kou lidské existence. Člověk je 

svobodnou bytostí se svobod-

nou vůlí, Bůh neurčuje ničí ces-

tu, a proto je každý jedinec plně 

zodpovědný za své jednání.  
MCH-NL 

 

téma 

POKORA 

Milí čtenáři, přenesme se teď 

na chvíli do doby počátků ve-

řejné činnosti Pána Ježíše. Izajáš 

tento čas nazývá dobou, kdy lid 

chodí v temnotách (Izajáš 9,2). 

Skoro to vypadalo, jako by Hos-

podin zapomněl na svůj lid. 
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Nebe mlčelo už 400 let (interval mezi napsáním poslední 

knihy Starého a první knihy Nového zákona). Lidé byli 

sužováni nadvládou Římanů, otroctvím zákonu a jejich 

srdce jistě toužila po svobodě. Očekávali světlo, které jim 

bylo zaslíbeno a které mělo zazářit v jejich temnotě, očeká-

vali někoho, kdo je vysvobodí, kdo jim dá radost a pokoj, 

očekávali Mesiáše. A najednou na scénu dějin Bůh svým 

slovem povolává prazvláštně vypadajícího muže, oděného 

pláštěm z velbloudí srsti, který má plnit výjimečné poslání. 

Izajáš o něm prorokoval (Izajáš 40,3), že bude hlasem vola-

jícím na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu 

stezky. V biblických dobách, a nejen tehdy, bylo zvykem 

před příjezdem krále nebo nějaké jiné velmi významné 

osobnosti připravit cestu, tzn. napřímit ji, zasypat nerovná 

místa, vyrovnat zatáčky, apod. Jan Křtitel měl svou činnos-

tí připravit cestu samotnému Božímu Synu. 

Jan procházel okolí Jordánu a vyzýval lidi, aby činili po-

kání a na znamení toho se nechali pokřtít. Svým zevnějš-

kem asi nepůsobil zrovna přitažlivě a ani neučinil žádný 

zázrak, přesto kvůli jeho volání k němu přicházely zástupy 

lidí a vroucně se ptaly: Co máme dělat? Útlakem vyčerpa-

ný lid toužil po naplnění prázdné duše. Mnozí činili poká-

ní, Jan je křtil a radil jim, jak dále žít. Vybízel je k lásce a 

milosrdenství. V Lukášově evangeliu 3,15 se píše, že: „Lidé 

byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o 

Janovi, není-li on snad Mesiáš.“ Pro většinu místních oby-

vatel se Jan stal velmi populární osobností a na lid působil 

tak silným vlivem, že z něj dostal strach i samotný král 

Herodes, obzvláště když jej pak Jan káral za jeho zlé činy a 

nemravný život. Úkolem Jana Křtitele bylo připravit cestu 

a teď se dostává do pozice, kdy 

by jej lidé přijali jako Mesiáše. 

Nepodlehl lákavě vypadající 

vidině slávy a otevřeně vyzná-

vá: Já nejsem Mesiáš (Jan 1,20). 

Přesně věděl, kdo ho poslal a 

jaký má úkol. Na nic si nehrál a 

pokorně o sobě mluví: „Jsem 

hlas volajícího na poušti: Urov-

nejte cestu Páně.“ Upozorňuje 

na to, že za ním přijde někdo 

silnější, komu on nebude hoden 

rozvázat ani řemínek u sandálů. 

Mluví o Pánu Ježíši, který nebu-

de křtít vodou, ale Duchem sva-

tým a ohněm. Jeho podřízenost 

je trefně vyjádřena slovy zapsa-

nými v Janovi 3,30: „On musí 

růst, já však se menšit.“ Sám Pán 

Ježíš o něm později řekl, že se 

z ženy nenarodil větší prorok 

než právě on. Z pohledu člověka 

se u něj mohla velice snadno 

projevit pýcha, avšak nic tako-

vého nám o něm Bible nepíše, a 

proto máme důvod jej brát za 

příklad pokory. 

Pýcha je přirozenou vlastností 

lidí, nemusíme se ji učit, kdežto 

pokoře ano. Bůh nenávidí pý-

chu, staví se proti pyšným, ale 

pokorným dává milost. Proto 

věřím, že lidé, kteří se chtějí 

Jemu líbit, o pokoru usilují. Žel 

tato naše snaha často troskotá. 

Pouhé naše snažení nestačí, mů-

že nás to vést k domnění, že se 

máme ponižovat a zle o sobě 

smýšlet. Pokora není v tom, že 

na sebe myslíme s odporem, 

nýbrž že už na sebe vůbec ne-

myslíme. Jan Křtitel to ve svých 

výrocích jasně ukázal.  

Bůh pokorným zaslíbil milost, 

to znamená, že nemusíme být 
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sešněrováni neustálým strachem z toho, že selžu, raději 

svou mysl naplňujme Božím slovem, tam máme hledat 

Jeho tvář, hledat blaho v Hospodinu. Máme milost a s ní 

pak můžeme na cestě pokory činit pokroky. Tímto jsem 

nechtěl říct, že nemáme svůj život kontrolovat a vyhodno-

covat své jednání. Určitě ano a vždy ve světle Božího slova. 

Ono nás bude upozorňovat na naše chyby a zároveň skrze 

něj budeme proměňováni. Člověk musí trávit mnoho času 

s Bohem, aby se stal jiným, Jemu milým. Jan Křtitel také 

před svým veřejným působením trávil nějaký čas na pouš-

ti, kde jej Bůh určitě připravoval na jeho činnost. 
Lukáš Szromek 

 

POKORA V BIBLI 

Žalm 10:17 > Tužbu po-

korných vyslýcháš, Hos-

podine, jejich srdce posilu-

ješ, máš pozorné ucho. 

Žalm 22:27 > Pokorní 

budou jíst dosyta, budou 

chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše 

srdce bude žít navždy. 

Žalm 25:9 > On pokorné vede cestou práva, on pokorné 

učí chodit po své cestě. 

Žalm 34:3 > O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, 

ať to slyší pokorní a radují se. 

Žalm 37:11 > Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit 

dokonalý pokoj. 

Žalm 69:33 > Pokorní to spatří a budou mít radost; kdo 

se dotazujete na Boží vůli, okřeje v srdci. 

Žalm 76:10 > … Bůh povstal k soudu pro záchranu všech 

pokorných v zemi. 

Žalm 147:6 > Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky 

snižuje až k zemi. 

Žalm 149:4 > Hospodin má ve svém lidu zalíbení, po-

korné oslaví spásou. 

Přísloví 3:34 > Vysmívá se posměvačům, pokorným však 

dává milost. 

Přísloví 15:33 > Bázeň před Hospodinem napomíná k 

moudrosti, slávu předchází pokora. 

Přísloví 16:19 > Je lépe být poníženého ducha s pokor-

nými, než se dělit o kořist s pyšnými. 

Přísloví 18:12 > Srdce člověka bývá před pádem zpupné, 

kdežto slávu předchází pokora. 

Přísloví 22:4 > Pokoru 

doprovází bázeň před Hospodi-

nem, bohatství, sláva a život. 

Izajáš 11:4 > …nýbrž bude 

soudit nuzné spravedlivě, o 

pokorných v zemi bude rozho-

dovat podle práva. Žezlem 

svých úst bude bít zemi, dechem 

svých rtů usmrtí svévolníka. 

Izajáš 29:19 > Pokorní se zno-

vu budou radovat z Hospodina 

a nejubožejší z lidí budou jásat 

vstříc Svatému Izraele. 

Izajáš 61:1 > Duch Panovníka 

Hospodina je nade mnou. Hos-

podin mě pomazal k tomu, 

abych nesl radostnou zvěst po-

korným, poslal mě obvázat rány 

zkroušených srdcem, vyhlásit 

zajatcům svobodu a vězňům 

propuštění… 

Micheáš 6:8 > Člověče, bylo ti 

oznámeno, co je dobré a co od 

tebe Hospodin žádá: jen to, abys 

zachovával právo, miloval milo-

srdenství a pokorně chodil se 

svým Bohem. 

Sofonjáš 2:3 > Hledejte Hos-

podina, všichni pokorní země, 

kdo jednáte podle jeho práva. 

Hledejte spravedlnost, hledejte 

pokoru, snad se skryjete v den 

Hospodinova hněvu. 

Matouš 11:29 > Vezměte na 

sebe mé jho a učte se ode mne, 

neboť jsem tichý a pokorného 

srdce: a naleznete odpočinutí 

svým duším. 
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ohlédnutí 

VÁNOČNÍ MISE NA ZAKARPATSKÉ 

UKRAJINĚ 

Dne 26. 12. 2008 odjíždíme již po páté v tomto roce na 

Zakarpatskou Ukrajinu. Naše FABIE KOMBI je naložená 

do posledního místečka věcmi, které chceme rozdávat dě-

tem v Iršavském okrese. Dětské oblečení, boty, hračky a 

cukrovinky jako dárky pro ukrajinské děti od dětí ze sborů 

SCEAV v Albrechticích a v Komorní Lhotce. Vezeme s 

sebou rovněž finanční sbírku určenou pro rodiny s dětmi v 

nouzi /sbor ČCE v Č. Těšíně 19 100,-Kč, sbor SCEAV v 

Kom. Lhotce 19 000,-Kč, pravidelní a příležitostní dárci 

29 520,-Kč/. Bez problému projíždíme slovensko-

ukrajinskou hranici ve Vyšném Nemeckém /vidíme v tom 

Boží vedení / a po krátké zastávce u jedné staré vdovy v 

Mukačevu pokračujeme a v 16 hodin jsme na místě u rodi-

ny Josefa a Teresy Izaiových v Iršavě. 

Po krátkém srdečném přivítání se dáváme ihned do prá-

ce – musíme připravit 140 balíčků pro děti, roztřídit hračky 

a oblečení na jednotlivé věkové kategorie. S paní Terezkou 

jsme se ještě před naším výjezdem telefonický domluvili, 

že obejde všechny „naše“ rodiny s pozváním všech na 

27. 12. 2008 do modlitebního domu církve baptistů v Irša-

vě. Paní Terezka vše pečlivě domluvila i s kazatelem sboru 

br. Štěpánem Š. Bobitou. Na sobotu 27. 12. 15:30 hodin bylo 

pozváno 120 dětí s matkami z Iršavy a osmi okolních ves-

nic a rovněž byly pozvány děti z nedělní školy s progra-

mem ze zmíněného sboru. V sobotu br. kazatel všechny 

přivítal, pomodlil se a přečetl text z evang. Jana 1,9-14. Pak 

následoval asi dvacetiminutový 

program dětí z nedělní školy 

/zpívaly písně a recitovaly zpa-

měti biblické verše a různé bib-

lické příběhy/. Já jsem pak k 

dětem krátce promluvil o vý-

znamu Vánoc, který je v tom, že 

se narodil spasitel světa Ježíš 

Kristus. Není důležité, jestli to 

bylo 24. 12. nebo 6. 1., ale důleži-

té je to, že se skutečně narodil. 

Každé dítě, které už chodí do 

školy, dostalo jako dárek Nový 

zákon v ukrajinštině a mohlo si 

samo přečíst historii o Ježíšově 

narození v Matoušově a 

Lukášově evangeliu. Pak násle-

dovala chvíle, na kterou děti 

celý čas čekaly: doprostřed sálu 

jsme položili čtyři banánové 

krabice plné hraček a každé dítě 

si mohlo vybrat jednu hračku. 

Do rukou také dostalo balíček, 

který obsahoval kromě cukrovi-

nek obálku s padesáti hrivnami 

/asi 150 Kč/. V tom chrámu jsme 

rozdali 90 balíčků. V očích dětí 

jsme viděli obrovskou radost a 

oko nejedné matky se zarosilo 

slzami. Po ukončení akce odvezl 

děti do okolních vesnic autobus 

a několik osobních aut. V neděli 

po bohoslužbách jsme naložili 

do auta zbývající dárky a věci 

pro děti a rodiny, které v sobotu 

nepřišly, a celé odpoledne jsme 

jezdili po rodinách rozesetých 

v Iršavě. Nakonec jsme rozdali 

všech 140 balíčků a všechny 

dovezené hračky. Večer jsme 

prožili společně u stolu s br. 

kazatelem Bobitou a jeho man-

želkou v rodině Izaiových. Za-

zpívali jsme jim naše vánoční 

písně, četli Boží slovo a společně 
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děkovali Pánu Bohu za jeho vedení a požehnání. V pondělí 

ráno jsme se s příznaky nadcházející chřipky vydali na 

zpáteční cestu domů.  

Chceme jménem všech dětí a matek, sirot, vdov a invali-

dů z Iršavy a okolí poděkovat za vaši štědrost, za vaši 

ochotu a za vaši podporu naší služby a vyprošujeme pro 

všechny Boží požehnaní, pokoj a radost. 
Jiří Noga 

 

ohlédnutí 

MALOVÁNÍ KAPLE 

V pátek 30. 1. si mládež zase jednou užila bezva akci. 

Radek Palacký nás předem informoval, že akce se nazývá 

„Kaple“ a že to bude zážitková sebepoznávací akce. Pod 

tímhle označením si při kvalitní dávce fantazie lze před-

stavit všechno možné, a tak mohli mít někteří opodstatně-

nou obavu, že nás přijde navštívit nějaký psychoterapeut, 

anebo že budeme sami sebe poznávat za ztížených život-

ních podmínek na místě mimo civilizaci (po vzoru Robin-

sona Crusoe). Pak ale Radek dodal, že si na tuhle akci má-

me vzít štětce, vodové a temperové barvy, což jedince 

kreativně schopné nadchlo a ty ostatní přivedlo ještě do 

větších rozpaků. Zkrátka, měli jsme důvod, proč být na-

pnutí.  

Akce se konala ve staré mládežovně alias budoucí čajov-

ně. Shromáždili jsme se ve vedlejší kuchyňce a všimli si, že 

zdi mládežovny jsou vylepené papírem. Než jsme stihli 

vést polemiku o tom, na co je to dobré, přišli dva mniši 

 
(resp. Kuba a Jirka Ch. 

v pláštěnkách – že to nejsou 

pláštěnky, ale mnišské kutny 

jsme se dovtípili během jejich 

rozhovoru). Mniši vedli diskuzi 

o tom, že sice úspěšně dostavěli 

novou kapli, avšak že jí pořád 

něco chybí. Zdi uvnitř jsou totiž 

čistě bílé a to nepůsobí dobře. 

Kaple by měla být uvnitř barev-

ná, na zdech by měly být obra-

zy. Ale jaké? No, co se nejvíce 

hodí do „vážné“ církevní budo-

vy… Co takhle nahoře nebe, 

uprostřed svět a dole peklo? 

Mniši se shodli, že je to dobrý 

nápad. No jo, ale oni sami dva 

to rozhodně vymalovat ne-

zvládnou! A to už jsme, my 

mládežníci, pochopili, v čem 

bude spočívat náš bojový úkol. 

Vešli jsme do „kaple“ a začali 

malovat – každý svůj úsek.  

Vzala jsem si štětec a začala 

vzpomínat na mladší školní věk, 

kdy mi barevné plácání na papír 

činilo velkou radost. Avšak od 

té doby se hodně změnilo, že. 

Jakže se to s těma vodovkama 

zachází? I někteří další jedinci 

zpočátku vypadali, že se s tímto 
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výtvarným náčiním seznamují poprvé. Ale musím říct, že 

jsme se všichni úspěšně „rozmalovali“. Inspirací nám byla 

mj. i hudba – nejdříve nám malování zpříjemnila hudba 

nebeská, následující metal nám měl připomínat peklo a 

pak hrála hudba neutrální a my jsme malovali svět. Jen po 

očku jsem sledovala, co malují ostatní, a těšila jsem se, jak 

bude kaple jako celek vypadat, až všichni svoji práci do-

končíme. 

Domalovali jsme a jenom jsem zírala. Došlo mi, že asi 

máme v mládeži pár skrytých talentů. Wow, to bylo nád-

herné nebe… U někoho bylo nebe plné světla a slunečních 

paprsků, u někoho to bylo o lidech, kteří se sklání před 

Bohem a někdo si nebe představuje jako nádherné ohraze-

né město… Pak jsem se ale podívala dolů a spíše mi přebě-

hl mráz po zádech. Oheň, propast, nože a pláč – tak nějak 

si mládežníci předsta-

vují peklo. Zatímco u 

nebe i pekla jsme byli 

poměrně jednotní, u 

světa jsme se hodně 

rozcházeli. Svět lze 

vnímat pozitivně i ne-

gativně a právě 

v obrázcích se projevila 

rozlišnost našeho vní-

mání. Někteří vnímá-

me svět jako „moderní 

zlo“ – takový svět je 

chladný, plný továren a 

mrakodrapů. Mnozí 

zas malovali cestu nebo 

otazníky, což nám vlastně říká, 

že svět je o hledání. Hledání 

Pravdy, hledání správné cesty… 

Celkem pozitivně vidí svět lidé, 

kteří mají alespoň trochu ekolo-

gické cítění a rozhodli se nama-

lovat přírodu. Ale asi nejpozi-

tivnější pohled na svět měla 

osůbka, která nakreslila lidi, 

kteří stojí na Zemi a drží se za 

ruce. Tyhle postavičky nám ří-

kají, že svět je přece také o lásce 

a soudržnosti. 

Když nám pak Radek, hlavní 

moderátor (a též odborník přes 

výtvarné umění, jak se posléze 

ukázalo :-) ), kladl otázky, proč 

jsme namalovali to či ono apod., 

nešlo se nad tím vážně neza-

myslet, a snad každý zabrouz-

dal do hloubky své duše, aby si 

odpověděl: Proč právě takto 

vnímám nebe…? 

Inu akce dobrá, ale nepořádek 

veliký… Papíry s naším mis-

trovským dílem byly odstraně-

ny, protože místnost se v této 

době těší zkrašlovacím inova-

cím, ale protože fotodokumen-

tace byla hojná, můžeme vzpo-

mínat nad fotkami. Tahle zážit-

kově sebepoznávací akce byla 

pro mě osobně taky akcí rela-

xačně přemýšlecí :-) .  
LS-NL 
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fejeton 

KRISTÝNKA A ODHODLANÁ HLÍDACÍ 

TETA 

Potřebovala jsem zajet do Brna na poslední zkoušku. Na 

hlídání Kristýnky se nabídla kamarádka Verča. Je to má 

dlouholetá přítelkyně, která vypadá jako jemná dívka 

(pravidelně navštěvuje obchody s oblečením, kadeřnici i 

masáže), ale umí obstojně zacházet s fotbalovým míčem, 

sekyrou i Morseovou abecedou. V současné době ve škole 

studuje, jak zachránit krachující ekonomiku. Kromě toho 

za dob svého mládí složila na indiánském táboře zkoušku 

„Tři orlí pera“, takže odvahy má na rozdávání. Tudíž hlí-

dání klidného, většinu času spícího miminka, které navíc 

dobře zná? Nuda! řekl by Homer Simpson.  

Nastal den D. Já vyběhla z domu, abych stihla rychlík, 

Verča se svými náklady skript (co jinak bude celý den dě-

lat?) vysupěla do čtvrtého patra k našemu bytu. Tam jí 

manžel předal „Návod k použití miminek“, mnou vlastno-

ručně sepsaný, ukázal na postýlku, kde spal blonďatý an-

dílek, a odkvačil do práce. Verča si sedla na gauč, uvařila si 

kávu a začetla se do makroekonomiky s vidinou příjemně 

stráveného dne.  

Ale víte, k čemu je takový puchýřek, občas naběhlý, kte-

rý se objevuje na horním rtu miminek? To je senzor, jenž 

odhaluje naše slabá místa.  

Kristýnka se za nějakou dobu probudila a krásně se za-

čala usmívat na známou „tetu“. Verča ji vzala do náruče a 

vzpomněla si, že jsem říkala něco o zubech. 

 

„Maminka žíkala, že už máš 

žuby!“ snažila se ji navnadit 

k produkci. Kristýnka se nene-

chala dlouho pobízet a oběma 

svými spodní řezáky, pěkně 

ostrými, se zakousla do Verčina 

zápěstí. Hlídací teta vyjekla a 

přistoupila radši k přebalování a 

oblékání, které jí naše klidné 

miminko ztížilo snahou o uleze-

ní z přebalovací podložky, po-

kusem o snězení krému proti 

opruzeninám nebo žužláním své 

ponožky.  

Pak dalo najevo, že by rádo 

jedlo, a tak Verča začala 

s nekonečným procesem ohří-

vání mlíčka na tu správnou tep-

lotu. Krmení z lahvičky se moc 

nezdařilo. Kristýnka do ní 

prskala, nebo naopak nechala 

mlíčko rovnoměrně vytékat 

z obou koutků úst, a snažila se 

celou lahvičku zahodit. To se jí 

nakonec povedlo, současně 

s ohozením tety, jejíž tričko rá-

zem změnilo barvu z černé na 

dalmatiní.  

Pak popadla Verčiny intelek-

tuálské brýle s ultra tenkými 

obroučky a zahodila je neznámo 

kam, což pro někoho, jehož oči 

disponují bezmála pěti dioptri-

emi, byla skutečná katastrofa. 

Hlídací teta tedy klesla na čtyři a 

jala se macat po zemi s nadějí, že 

nic nerozšlápne, zatímco nehlí-

daný mimouš potají uzmul 

spadlý leták z Tesca a začal ho 

pchát do pusy.  

Brýle našla jen lehce po-

chroumané. Oddechla si, že teď 

už na všechno kápla a už je pro-

fík, malá bude spát, ona si udělá 

si oběd a vrátí se k učení, ale 
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Kristýnka se v žádném případě nechtěla zabavit ničím ji-

ným, než nošením, když tu má tak srandovní tetu, která 

má ještě ke všemu takové pěkně dlouhé náušnice, řetízek a 

vlasy, za něž jde parádně škubat. Brýle Verča odložila a 

začala ji, v rámci touhy, aby už teda aspoň na chvíli usnu-

la, nosit po bytě, doufajíce, že do ničeho nenarazí. Povedlo 

se jí malou uspat, ale jediné místo, kde byla ochotná složit 

hlavu, byla náruč. A tak si zmožená hlídací teta opět sedla 

na gauč, smutně pohlédla na vystydlou kávu, do nataže-

ných, stále více se námahou třesoucích rukou vzala skripta 

a pokračovala ve svém učebním procesu.  

Další přebalování bylo ještě veselejší, Kristýnka totiž do 

plínky vypustila známý šrapnel největší ráže, při kterém se 

zavírají oči a otevírají okna, a Verču braly mory, protože 

ani škola, ani Tři orlí pera, ani Návod k použití miminek 

člověka nepřipraví na TOTO!  

I následující procesy krmení měly naprosto stejné sché-

ma a Verča svou naději upnula ke slibu maminky, že přije-

de co nejdřív, asi už brzy odpoledne. Marně. Maminku 

zcela postihlo vykojení mozku a spletla si hodinu zkoušky, 

která místo v deset byla o čtyři hodiny později. A tak roz-

dováděné mimčo od zcela utahané hlídací tety přebíral 

zase tatínek.  

Maminka tímto hlídací tetu moc zdraví, ještě jednou jí 

děkuje a vyjadřuje naději, že by k nám zase přišla na ná-

vštěvu, protože od toho osudného dne u nás vůbec nebyla. 
JF-NL 

LAICKÁ PRÁCE VE SBORU (2) 

(dokončení z minulého čísla) 
 

Jak se jako laik mohu zapojit do práce v našem sboru?  

Prvním krokem k zapojení by měla být důkladná rozva-

ha toho, kolik času mohu práci pro sbor a evangelium vě-

novat. Málokdy přináší větší efekt jednorázové napnutí sil. 

Téměř ve všech oblastech sborové práce jde o dlouhodobé 

nasazení. Mohu si pro danou službu udělat čas každý den, 

každý týden, čtnáctidenně nebo jen jednou do měsíce? Při 

odpovědi na tuto otázku bychom se měli vyhnout dvěma 

úskalím. Na jedné straně má být služba Bohu pro křesťana 

důležitou součástí života a neměla by být odsunuta v žeb-

říčku důležitosti až za naplnění všech koníčků a zálib a 

přesčasy v práci. Na druhou stranu prvními lidmi, kterým 

máme sloužit, jsou naši nejbližší v rodinách (partneři, děti, 

rodiče...), pro které tedy potřebujeme čas, a dokonce i sa-

motný Bůh přikazuje odpočívat 

a nebýt otrokem práce (ani té 

sborové). 

V druhém kroku bych měl na-

jít svou "parketu". Každý z nás 

je něčím výjimečným a chod 

sboru a jeho služba je tak různo-

rodá, že jsem si naprosto jist, že 

není nikoho, kdo by své místo v 

něm nemohl najít. Zde je potře-

ba jen dostatečné množství fan-

tazie a představivosti, které nám 

ukážou, že v podstatě jakákoliv 

schopnost může najít své uplat-

nění i ve sborové práci.  

Mám nadání pro zpěv? Pak se 

přihlásím u br. Novotného do 

sborového zpěvu. Dělám si kaž-

dý den pravidelně chvilku na 

Bibli a modlitbu? Pak do nich 

zahrnu jako naprosto pravidel-

nou část konkrétní modlitby za 

sborovou práci. Stydím se pro-

jevit ve větším shromáždění, ale 

nedělá mi problém hovořit s 

cizími lidmi jen ve dvou? Pak se 

přihlásím u s. Jančové, která mi 

dá adresu někoho, kdo by stál o 

občasnou návštěvu. Umím zajis-

tit věci související s hospodaře-

ním sboru? Pak se přihlásím s 

nabídkou pomoci např. při 

opravách ve sboru. Jsem člověk, 

který prožil obrácení až v do-

spělosti a mám zvláštní touhu 

nést evangelium dalším? Pak si 

najdu skupinku stejně smýšlejí-

cích, která ve spolupráci se star-

šovstvem bude pracovat na tom-

to poli. Mám blízko k dětem či 

mládeži jakékoli věkové skupi-

ny? Pak se přihlásím do skupiny 

spolupracovníků Nedělní školy. 

Rád peču? Pak při každých 

ohláškách dávám pozor, abych 
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nepromeškal žádnou příležitost něco připravit a přinést. 

Rád vystřihuji zajímavé články? Pak se zeptám s. Poskero-

vé, jestli nechce pomoci při přípravě sborové nástěnky... 

Vyznám se v počítači? Pak mohu pravidelně aktualizovat 

internetové informace našeho sboru... Sami tušíte, že tyto 

možnosti jsou jen malou ukázkou, pokračovat bychom 

mohli dále a dále. 

Třetím krokem je pak vytrvat. Každé rozhodnutí ke 

službě je jen prvním krokem. Už zmíněná dlouhodobost 

plnění většiny úkolů přináší s sebou stejně tak často radost 

a úspěch jako starost a zklamání. Je potřeba neustále naši 

motivaci ke službě před Pánem Bohem obnovovat. Modlit 

se a pracovat. K tomu nám dává Bible zaslíbení: "A tak, 

moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte 

stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v 

Pánu marná." (1K 15,58) 
Roman Mazur 

 

ze staršovstva 
 

Na posledních schůzích staršovstva byly projednány a 

ujasněny podmínky hostování faráře z jiného sboru nebo 

církve při svatebních a pohřebních obřadech. Pokud tedy 

má sborovník výslovné přání, aby na svatbě nebo na po-

hřbu sloužil farář odjinud je potřeba vzít na vědomí a do-

držet následující: 

1. Domluvit se s farářem, kterého chceme, aby na obřadu 

sloužil. 

2. Požádat o souhlas faráře našeho sboru a sdělit mu, 

kterého faráře a odkud chceme. 

Našeho faráře můžeme rovněž požádat, aby sám domluvil 

hostování jiného faráře. 

3. Celý obřad je připraven na základě dohody místního a 

hostujícího faráře. Pokud není domluveno jinak, pak litur-

gii vede domácí farář. 

4. Administrativu zajišťují domácí faráři. 

Pro návštěvu br. faráře Strádala a jeho rodiny z Prahy 

byly vyhrazeny 2 místnosti v horním patře sborového cent-

ra. Darem v podobě zachovalého nábytku pomohl jednu 

z nich vybavit br. Kuboň. 

V rámci úspor se snižuje počet telefonních linek ze 2 na 

1. Faráři a jáhnovi je poskytnut kredit na mobilní telefon ve 

výši 300,- korun na měsíc. 

Výzva: Pro nového faráře je potřeba upravit byt 

v prvním patře fary. Jedná se zejména o rozvody elektřiny, 

vody, kuchyňskou linku, vyba-

vení koupelny a výmalbu. Po-

mozte prosím svými finančními 

dary vybudovat důstojné bydle-

ní pro rodinu našeho nového 

faráře. Rovněž vyzýváme řeme-

slníky, kteří jsou ochotni podílet 

se na opravách bytu, ať se při-

hlásí u br. Gruszky, sestry Gé-

rykové, nebo v kanceláři sboru. 
MSCH-NL 

 

recenze 

FILM „JEŽÍŠ JE NOR-

MÁLNÍ“ 

"Ježíš je normální!" můžeme 

slyšet v Praze na některých sta-

nicích metra, kde tohle vykřikují 

skupinky mladých s kytarou. 

Stejně se jmenuje i zajímavý 

film, který se dostal do kin 15. 

ledna. Je to dokument 

z náboženského společenství 

Triumfální centrum víry. Spole-

čenství je označováno za evan-

gelikální sektu, která se k nám 

dostala na začátku 90. let 

s americkými misionáři.  
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Režisérka Tereza Nvotová  (1988) nejen sledovala dva 

roky jmenované společenství, ale dokonce na vlastní kůži 

zažila tříletou školní docházku v křesťanské bilingvní škole 

(Škola budoucnosti) v Bratislavě, kam ji dali rodiče zapsat, 

aby se naučila anglicky.  

Dokument začíná setkáním již dospělých spolužáků s 

bývalým učitelem z této školy. Učitel byl velmi oblíbený a 

jisté pouto mezi ním a studenty lze vycítit i ve filmu, kdy 

se baví spolu o manipulaci, o dobrých úmyslech, nebo o 

takových názorech, že Beatles byli satanistická kapela.  

Další částí jsou záběry právě z Triumfálního centra víry 

v Praze, kde se konala "konference víry a ohně". Tady jde 

nejlépe poznat, že společenství funguje díky sugestivitě a 

charizmatu pastora, který opakuje jednu věc pořád dokola 

(například 3 slova opakuje i 5x), mluví jednoduše, aby mu 

všichni rozuměli, snaží se o humor, křičí, šeptá a znovu 

křičí (na konzervativce jako já to působilo velmi depresiv-

ně, kromě toho jsou formulace vět velmi neobratné, nečes-

ké). Filozofií této skupiny je teologie prosperity - zvláštní 

věc, kterou evangelíci neznají, protože Ježíš říká: "Vezmi 

svůj kříž a následuj mne." Tedy 

náš život nebude procházkou v 

růžové zahradě. Tady ovšem 

zaznívá: "Když věříš – a věříš 

správně – tvůj život bude abso-

lutně vyřešený a nebudeš mít 

žádný problém a nemoc." Chodí 

sem tedy lidé, kteří jsou úspěšní, 

zdraví a nemají problémy, mluví 

jazyky a kladou důraz na víru. 

Ježíš je pro ně "totálně dobrý", 

manželství je "totálně dobré" a 

totálně dobré jsou snad všechny 

věci, které tihle lidé prožívají. V 

závěru konference pastor mluví 

andělským jazykem a uzdravuje 

– "migréno, zmiz ve jménu Ježí-

še z jejího těla teď" – uzdravená 

spadne na zem.  

Ve stejné době mají své setká-

ní i děti účastníků konference. 

Učitelka se vyjadřuje stylem: 

"Ježíš je borec borců" "Ztichni , 

Teri, Duch svatý tu dnes chce 

něco dělat a to není legrace." 

Výklad, který děti (podle mě) 

nemůže zajímat, je složitý, pře-

chází ve zpěv, pak ve sborové 

opakování hesel, které lehce děti 

zmanipuluje (i tyto záběry mě 

dost deprimovaly). Chvály na-

konec způsobí, že se jeden chla-

pec zhroutí na zem, brečí, ale 

nikdo se tím nezabývá, nikdo se 

ho nesnaží uklidnit, protože to 

působí Duch svatý. Když se 

chlapec vzpamatuje, vypráví 

ostatním, že cestoval vesmírem 

a potkal Ježíše. 

A proč je taková skupina při-

tažlivá pro mladé lidi? Tereza 

Nvotová říká: "Většinou mi říka-

li, že se v životě zkusili naplnit 

vším možným. Kamarádi, 

chlast, drogy, cigarety. Nic jim 
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ale nestačilo a když našli Ježíše, zjistili, že to je ta nejlepší 

droga. Mladým lidem chybějí základní hodnoty a lidem 

uniká smysl. Potřebují cítit a zažívat emoce, prahnou po 

nějaké univerzální pravdě. Nenaplňuje je jít do kostela, 

protože tam žádný velký zážitek neutrží. A pak potkají 

někoho, kdo jim řekne, že má odpovědi na všechny otázky. 

Přivede je do společenství, kde se cítí dobře a kde si všichni 

navzájem vyjadřují náklonnost. Přesvědčují se, že jsou 

opravdu výjimeční, a to je samozřejmě příjemné. Někdy 

víc než kocovina. Místo do hospody se proto raději jdou 

modlit." 

Mé pocity po 

shlédnutí filmu jsou 

rozporuplné, těžko 

někoho soudit, těž-

ko některé věci při-

jmout, těžko říct 

jasný závěr. Z filmu 

nejde poznat, na 

čem se jejich víra 

zakládá. Zda tihle lidé věří Ježíši, nebo pastorovi, nebo 

skupině, nebo skutečně jen svým skvělým pocitům. Ve 

filmu není vysvětleno, že jde o sektu a že ne všichni křes-

ťané se chovají takhle, proto se taky v diskuzích na interne-

tu objevují názory, které křesťanství tvrdě odsuzují. Film je 

určitě zajímavý, místy šokující, pro nevěřící pobuřující, 

možná úsměvný. Nejlépe když se na něj podíváte sami. 

(Podobného ražení, ovšem v tvrdším provedení je americ-

ký film Jesus Camp z roku 2006.) 
PLCH-NL 

 

zamyšlení 

OFĚRY 

„V tom kostele po nás pořád chtějí peníze!“ V takto „lá-

teřivém“ duchu rozmlouvaly mezi sebou dvě ženy stojící 

ve frontě k pokladně jednoho supermarketu.  

Peníze. Citlivé téma. (Za chvíli budu u pokladny platit :-

)). Majetek. Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Ne-

nechte se ovládnout láskou k penězům...  

A vy se nenechejte zviklat představou, že vím, jak ten 

rozhovor dopadl. Nevím. Fronta nebyla tak dlouhá... 

Od té doby se mi ale pár myšlenek honí hlavou.   

Sbírky (ofěry) se v kostele provádějí plánovaně a cíleně. 

Na výměnu oken, na potřeby sboru, na diakonii, misii, na 

charitativní a sociální činnost, na 

kazatele sboru, na sborové pra-

covníky, na bohoslovce a vikáře, 

na církevní tisk a publikační 

činnost, na solidaritu sborů, na 

Jeronymovu jednotu, Evangeli-

kální alianci a Hlavní dar lásky. 

Jen tyto konkrétní jsou uvedeny 

v programu služeb Božích naše-

ho sboru Na Rozvoji pro rok 

2009. K nim aktuálně během 

roku přibývají i další, např. po 

prezentaci nějaké misijní či jiné 

církevní organizace. Ano, ten 

výčet je opravdu bohatý. V jed-

notlivých sborech se liší. S urči-

tými sbírkami (např. na kazatele 

sboru) se dle mého zjištění v 

některých sborech prostě nese-

tkáte. Ale o to v tuto chvíli ne-

jde... 

Myšlenky zaměřuji na „po-

stoj“ k častým peněžním darům 

dvou zmíněných žen. Bylo v 

něm cítit rozčarování, nespoko-

jenost, zloba. Připadalo mi, že 

tolik výzev k finanční podpoře 

nesou velice nelibě. Vzpomněla 

jsem si na svou babičku, která 

před odchodem do kostela s 

železnou pravidelností kontro-

lovala obsah peněženky a k 

mému údivu nám s bratrem 

vždy strkala do kapsy 20ti ko-

runu pro případ, kdyby byla 

„nějaká“ ofěra. Taktéž tomu 

bylo před Večeří Páně. Nevím, 

zda zmíněnou ostudou (kdyby-

chom u sebe neměli peníze) 

myslela očividný projev sobec-

tví, ignoraci potřeb druhých 

nebo vizitku nedobrého služeb-

níka, ale v rámci prázdninového 

či občasného víkendového po-
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bytu u ní jsem to nikdy moc neřešila.  

Zato teď mám pocit, že přicházím věci na kloub... 

Jsem přesvědčena o tom, že se Pán Bůh z našich finanč-

ních darů jistě velice raduje. Vždyť na štědrosti dárců závi-

sí nejedno Boží dílo. V čem si už tak jistá ale nejsem - jestli 

se raduje i tehdy, když jdeme k ofěře z povinnosti či studu 

zůstat před očima všech sedět v lavici.  

Jsem velice vděčná Bohu za to, že poměrně důležitou 

otázku odevzdávání desátého dílu svého měsíčního přijmu 

do „Boží pokladny“ máme s manželem vyřešenou od do-

by, co jsme se vzali. A nejen otázku, zda „desátek“ ode-

vzdávat ano či ne, ale i otázku, jak ho použít. Jednorázově? 

Rozdělit? Přesunout do dalšího měsíce? To aktuálně spo-

lečně řešíme a rozhodnutí pro jeho konkrétní směrování 

mě činí v dané chvíli vyhlášení ofěry „svobodnou“, neboť 

vím, že nejsem zahnána do kouta povinností a byť by se na 

mě procházející dávající dívali co nejpřísněji a co nejnechá-

pavěji, účastnit se jí nemusím.Vím, že 

Boží dílo přesahuje nejenom naši 

kasičku v kostele, ale také hranice naší 

církve. Přiznám se, že maličkostí pro 

mne není ani to, že dle mého z někte-

rých sbírek nevyplývá, jak budou pe-

níze využity nebo že určitému účelu 

schází samotná podstata potřeby. 

Podle Žd. 7,5 se Lévijcům předávaly 

desátky (Nu 18,21 nn), neboť byli pověřeni kněžskou služ-

bou a z titulu svého postavení a funkce neměli žádné pří-

jmy ani živobytí nebo dědičný podíl. (Viz Nový biblický 

slovník, Návrat domů, Praha 1996, str. 160).  

Přála bych nám všem vnímavé a rozhodné srdce, jež je 

předpokladem štědrého dárce a „neláteřivý“ postoj k 

ofěrám. Vždyť nemusíme...... 
JH-NL 

 

z redakce 
 

Milí čtenáři, 

přestože již právě čtete druhé číslo Nedělních listů v 

tomto roce 2009, chceme se ještě s vámi ohlédnout za 

rokem minulým. Chci vám, čtenářům, poděkovat za vaši 

přízeň, kterou nám dosvědčuje množství vytištěných listů. 

Především děkuji vám všem, kteří jste přispěli do Neděl-

ních listů článkem. Také děkuji redaktorům, kteří pravi-

delně přispívají články, přestože se musí věnovat mnohem 

důležitějším věcem a mají mno-

hem důležitější závazky. 

V minulém roce došlo v redakci 

k několika změnám. Šéfredak-

torství přešlo jako štafeta z Vla-

dislava Kaczmarczyka na Petra 

a Lenku Chrobočkovy. Celá 

redakce ještě jednou děkuje tím-

to Vláďovi za vedení. V minu-

lém roce jsme také mohli díky 

mnohým vašim darům koupit 

tiskárnu pro tisk Nedělních lis-

tů. Hlavní starost o tuto tiskárnu 

a tisk Listů si vzal Martin Sta-

řičný, kterému děkujeme za jeho 

ochotu sloužit u tohoto stroje. 

Děkujeme Otmaru Humplíkovi, 

který nám pomáhá krmit tiskár-

nu tiskařskou černí (tonerem). 

Vždyť jen pro ukázku - v minu-

lém roce jsme potiskli (3100+to 

co vytiskl Martin) listů A4. Ne 

vše se nám v minulém roce po-

vedlo. Ne vše jsme otiskli a jestli 

jsme měli, budiž nám omluvou, 

že nejsme profesionálové, kteří 

každodenně ostří břit své mysli 

k rozkrojení těžkých soust. Rov-

něž jsme si vědomi, že grafická 

úprava není nejlepší, ale máme 

snahu ji zlepšovat, jak jen to je 

možné. A znova lze jen zopako-

vat, že Nedělní listy se budou 

snažit, aby podporovaly jednotu 

ve sboru. Za celou redakci pře-

jeme čtenářům požehnaný rok 

2009 a příjemné čtení a všem 

pisatelům hodně Božího požeh-

nání a sil do další spolupráce. 
PLCH-NL 
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aktuality 

IZRAEL TLESKÁ  

SCHWARZENBERGOVI 

List Jerusalem Post citoval ministra 

zahraničí Karla Schwarzenberga, který 

ještě na sklonku roku 2008, hned na 

počátku izraelské operace v Gaze, ote-

vřeně prohlásil, že Izrael má právo na 

obranu a že Hamás si za útoky může 

sám, neboť střílí rakety na Izrael. Článek 

doprovázela obvyklá internetová disku-

se čtenářů z celého světa, která vyjadřovala poděkování a 

místy až úžas nad tím, že představitel EU "si užívá luxusu 

říkat pravdu", jak to Schwarzenberg sám prohlásil v roz-

hovoru pro Mladou Frontu Dnes, z něhož izraelský deník 

citoval. Většina přispěvatelů opakovala, jak je "osvěžující", 

když konečně někdo z Evropy říká věci tak, jak jsou. Aniž 

by na to český ministr ve svých výrocích jakkoli poukázal, 

několik diskutujících spontánně připomnělo českosloven-

skou zkušenost z Mnichova 1938, kterou Izrael tradičně 

vnímá velice živě. Z některých komentářů stojí za to cito-

vat:  

 „Alespoň Češi se poučili z Mnichova 1938.“ V roce 1938 

to byli nacističtí fašisté, dnes jsou to islámští fašisté, ale 

zájmy Francie a Anglie se nezměnily: jde jimi o iluzorní 

"mír v naší době", který je jednou pozře, pokud budou 

ve své politice ustupování pokračovat. Hanba Francii a 

Anglii - kde je dnešní Winston Churchill?  

 „Užívat si luxusu říkat pravdu.“ To je skvělá poznámka. 

Je z ní jasné, že se pan Schwarzenberg nenechá zlákat 

mantrou morální ekvivalence, ale co je snad ještě důleži-

tější, že si je vědom toho - a chce to dát světu najevo - že 

jiní vůdcové si stejný luxus nemohou dovolit. Je to zni-

čující útok na Sarkozyho, předchůdce Čechů v EU, kte-

rému chybí odvaha - snad vzhledem k velkému počtu 

muslimů ve Francii, snad ze strachu z levicových médií 

nebo z terorismu - říkat pravdu.  

 „Ministr Schwarzenberg je jako závan svěžího vánku.“ 

Je pěkné vidět, že někteří lidé stále dokáží uvažovat ra-

cionálně a nezaujatě. Ten člověk to říká tak, jak to je - 

Hamás záměrně umísťuje skladiště zbraní v hustě obyd-

lených oblastech, aby maximalizoval civilní oběti, které 

pak použije pro propagandistické účely.  

 A z dalších titulků: 

„Skvělé - celá Evropa by měla 

mít jeho smýšlení!“ 

„Sním, či bdím?“ 

„Všechna čest České republi-

ce!“ 

„Pravda vás učiní svobodný-

mi.“ 

„Pravda je úžasná věc!“ 

„Konečně pravda od členské-

ho státu EU.“ 

„Bůh mu požehnej!“ 

„Třikrát sláva České republi-

ce!“ 

„Češi mají pravdu - žádný 

Mnichov!“ 

 
Zdroj: Mezinárodní křesťanské 

velvyslanectví Jeruzalém - 

www.icej.cz 

 

dorost a mládež 
 

Akce mládeže: 

16. 2. a 2. 3. (pondělky) 

v 18 hod. bude skupinka holek 

na faře. 

V pátek 20. 2. v 17 hod.: 

EXIT 9, téma: Lepší to prý ne-

bude. 

V pátek 6. 3. v 17 hod.: 

EXIT 10, téma: Drsné chvilky 

bez záruky. 

V pátek 13. 3. v 17 hod.: Mlá-

dež na téma Vize je Ježíš. 

Každé úterý v 16 hod. jsou 

modlitební setkaní na faře. 
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Akce dorostu:  

V sobotu 21. 2. v 10 hod.: Dorost na téma Láska je obtíž-

né slovo. 

V sobotu 7. 3. v 10 hod.: EXIT 6, téma: Skrývaná identita. 

V sobotu 14. 3. v 10 hod.: Dorost na téma Víra a příkoří. 

 

Společné akce: 

Ve čtvrtek 19. 2. v 18 hod.: Setkání zájemců o modlitby 

24/7 na Studentské v CB.  
25. 2. – 28. 2.: Chata s mládeží a dorostem na Semetíně u 

Vsetína, téma Cesta tam a zase zpátky. V ramci chaty bude 

v pátek 27. 2. společná mládež na Vsetíně v ČCE. 

V sobotu 28. 3. v 18hod. bude evangelizační koncert 

NoXcuse v kostele; pozvěte známé a přijďte. 
 

Čajovna už je vymalována a chystáme první setkání při čaji 
 

co bude… 
 

Výroční sborové shromáždění se bude konat poslední 

únorovou neděli 22. 2., po bohoslužbách. 

3. – 4. 3. 2009 se uskuteční seminář KAM (Křesťanské 

akademie mladých) na téma Přehled Starého zákona. In-

formace na e-mailové adrese seminare@kam.cz. 

5. – 6. 3. 2009 se uskuteční seminář KAM na téma Pět 

základních principů pro práci s mládeží zaměřenou na 

vztahy. Informace na e-mailové adrese seminare@kam.cz. 

Ve dnech 30. 3. – 6. 4. 2009 

bude v ČR probíhat evangeliza-

ce přes satelit ProChrist. 

4. 4. 2009 pořádá Křesťanské 

společenství – Społeczność Chr-

ześcijańska konferenci dívek a 

žen. Informace budou ještě 

upřesněny. 

12. 4. 2009 se uskuteční cent-

rální mládežnické velikonoční 

bohoslužby SCEAV. 

24. 5. 2009 bude hlavní den 

oslav 300. výročí založení Ježí-

šova kostela v Cieszynie. Osla-

vy budou probíhat v Českém 

Těšíně i Cieszynie. 

Letošní evangelizační tábor 

XcamP proběhne 18. – 25. 7. ve 

Smilovicích. Téma: K nezná-

mému Bohu. 

Oznámení: 

Během února bude zrušeno 

telefonní číslo na faru 558 742 

320. Druhé telefonní číslo 558 

745 191 nadále zůstává v plat-

nosti. 

 

 

pozvánka 

Cesta tam a zase zpátky 25. - 28. 2. 2009  

Na Hájence na Semetíně u Vsetína.  

 

Zveme všechny z mládeže a dorostu (14+), aby poznali krásný kraj. 

Téma akce je na motivy Hobita. Zažijeme společnou mládež na 

Vsetíně s mládeží z Horního sboru ČCE.  

Cena 500,- včetně ubytování, jídla a cesty. 

Odjezd v 10h 25. 2. od fary. Návrat ve 12h 28. 2. do ČT. 

Přihlášku a peníze odevzdejte nejpozději do 23.2.  

 

Věci s sebou: Batoh, oblečení na venek, hygienické potřeby, ručník, zápisník, tužku, bibli, zimní 

vybavení, (běžky), oblečení dovnitř, spacák, přezůvky, hudební nástroje, dobré nápady a náladu.  

 

Zodpovědná osoba:  

Radomír Palacký, kazatel pro mládež, 608/322 213, Akátová 18 Český Těšín.  

Pořádá evangelická mládež z Rozvoje. Těšíme se. www.mladezrozvoj.estranky.cz 

_______________________________________________________________________________ 

mailto:seminare@kam.cz
mailto:seminare@kam.cz
http://www.mladezrozvoj.estranky.cz/
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pozvánka 

 
 

inzerce 
 

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

nahrávky kázaní nejen br. Ka-

czmarczyka 

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

sboru Na Rozvoji 

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

Internetové stránky věnované vý-

chově dětí a vyplnění jejich volného 

času aktivitami spojenými s vírou 

v Ježíše Krista. 

Základní informace  

a pravidla inzerce 

Inzeráty je možno podávat písemně 

u stánku Nedělních listů. 
 

Ceník Inzerátů 

 Běžný textový 5,- Kč 

 Zvýrazněný textový 10,- Kč 

 Grafický 100,-Kč 

(Ceník inzerátů byl zjednodušen) 
 

Informace o sboru 

Evangelický sbor a.v. ČCE, 

Nám. Dr.M.Luthera 1,  

737 01 Český Těšín 

Telefon: 558 745 191, 558 742 320 

e-mail: info@ccectesin.cz 

web: www.ccectesin.cz 

Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00 

Mimo tuto dobu dle dohody s faráři  

Stránky mládeže: 

www.mladezrozvoj.estranky.cz 

Redakce NL 

e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 

 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 

členové redakce:  Jana Foberová, Jana 

Humplíková, Michal Chalupski, Lenka 

Chrobočková, Petr Chroboček, Vanda 

Iwaszková, Veronika Iwaszková, Vladi-

slav Kaczmarczyk, Marek Schulhauser, 

Lenka Smyčková. 

Tisk: Martin Stařičný 

Editace: Lenka Smyčková 

Zodpovídá: Petr Chroboček 
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