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„Adsit Jesus Ecclesiae sui Nominis sine fine!” 

„Innotescant Biblia sine corruptione!” „Persistat 

Augustana confessio invariata sine variatione!” 

„Ať Ježíš zůstává s kostelem nesoucím Jeho jméno 

bez konce!“ „Ať je Bible poznávána bez porušení!“ 

„Ať zůstává nezměněné augsburské vyznání beze 

změny!“ 
Z listiny sepsané Janem Mutmannem a vložené do zá-

kladů Ježíšova kostela dne 13. října 1710 

JEŽÍŠŮV CHRÁM A SVĚTOVÁ MISIE 

Evangelíci na Těšínsku prožívají letos svůj jubilejní rok – 

300 let Ježíšova chrámu v Těšíně a s tím spojeného Božího 

požehnání. 

Po 55 letech pronásle-

dování evangelíků na 

Těšínsku nastalo pro ně 

v roce 1709 nové du-

chovní jaro. Bylo jim 

dovoleno, aby si v Těšíně 

postavili svůj kostel a 

školu, a tak veřejně vy-

znávali svoji víru. 

V nově vzniklém evan-

gelickém sboru v Těšíně 

pracovali kazatelé, kteří 

byli pietistického zamě-

ření – vedli tedy lid 

k opravdové zbožnosti, 

k následování Pána Ježíše Krista v každodenním životě. 

Do Ježíšova kostela v Těšíně přicházeli i mnozí tajní 

evangelíci z Moravy. Přicházeli rovněž z okolí  Suchdola 

nad Odrou. Jeden ze Suchdolanů - David Schneider - ve 

svých Pamětech vzpomíná: „…konečně dal Bůh jasné svět-

lo v Těšíně (v kostele milosti, v němž Steinmetz kázával). 

Tu jsme dostávali Bibli… Když se nám něco nedostávalo 

k našemu vzdělání, šli jsme do Těšína, abychom si přinesli 

nové povzbuzení a posílení.“  

Ti, kdo navštívili Těšín, vy-

pravovali o návštěvě svým 

známým a do „Ježíšova kostela“ 

přicházelo pak stále více Mora-

vanů; Moravané nebyli povzbu-

zováni pouze zvěstí Božího slo-

va, ale i osobními rozhovory 

s těšínskými pastory, zvláště 

s pastorem Steinmetzem. David 

Nitschmann, pozdější biskup 

obnovené Jednoty bratrské, měl 

se Steinmetzem duchovní roz-

hovor, na který později takto 

vzpomínal: „Když jsem s ním 

rozmlouval, bylo mé srdce veli-

ce uklidněno nad výkladem 

učení o zásluhách Spasitele, že 

ubohý hříšník, takový, jaký je, 

může přijít pouze k němu, a 

bude přijat. Mým bratřím jsem 

pak řekl: »Co jsem slyšel a co 

jsem zakusil ve svém srdci, to 

nemohu slovy vyjádřit, měli 

byste tam sami jít a slyšet.«“  

Zvěst Božího Slova, kterou 

Moravané slyšeli v Těšíně, zača-

la radikálně měnit jejich životy. 

To neuniklo katolickému du-

chovenstvu a vrchnosti a ta je 

začala krutě pronásledovat a 

trestat: byli zavíráni do nejhor-

ších žalářů, trestáni nucenými 

pracemi, byli biti a spoutáváni 

až do krve.  

Za této situace mnozí začali 

pozorně naslouchat tesaři Kris-

tiánu Davidovi, který se setkal 

s hrabětem Mikulášem Zinzen-

dorfem, který mu slíbil, že je 

ochoten přijmout moravské pro-

testanty na svém panství 
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v Sasku. Moravané tuto nabídku přijali a začali prchat do 

exilu. Pod vedením Kristiána Davida založili 17. června 

1722 obec Ochranov (něm. Herrnhut), kde pak prožívali 

veliké Boží požehnání a zároveň Boží povolání k misijní 

práci ve světě. 

Mnoho z moravských uprchlíků, kteří sedávali na kázá-

ních v Těšíně a prožili zde duchovní probuzení, odešli pak 

z Ochranova na misii do Afriky, do Skandinávie, Ruska, 

Indie, Surinamu, do Severní Ameriky mezi Indiány, do 

Grónska nebo na Labrador. 

Historik protestantských misií dr. Warneck napsal: „Tato 

malá církev ve dvaceti letech založila více misií, než celá 

evangelická církev ve dvou stoletích.“  

Velkým požehnáním pro církev bylo i obrácení Johna 

Wesleye, zakladatele metodismu, který byl přiveden ke 

Kristu skrze svědectví Moravských bratří. 

Semínko víry, které v Těšíně zasévali Steinmetz a ostatní 

probuzenečtí kazatelé, tak přineslo mnohonásobný užitek. 

Význam Těšína pro obnovu Jednoty bratrské patří k nejdů-

ležitějším kapitolám dějin těšínských protestantů. Němec-

ky píšící historik Oskar Wagner napsal: „Svým podílem na 

růstu a vzniku ochranovské bratrské obce, obnovené Jed-

noty bratrské... vešly dějiny kostela milosti v Těšíně do 

dějin světového protestantismu.“  

Za tuto Boží milost a požehnání vzdáváme díky a chválu 

nebeskému Otci. 
Mgr. St. Kaczmarczyk 

téma 

ŽIVÁ VÍRA V DOBĚ KRUTÉ REKATO-

LIZACE  

„Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste 

vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti na-

děje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich 

srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.“ Řím 5,3-5 

V jedné knize jsem nedávno četla, že se nám při pohledu 

na minulost civilizace jeví jako oceán, na jehož břeh při-

cházejí vlny z dalekých krajin, kde se už mezitím zvedají 

další vlny, které později doznívají v nás. Takovými vlnami 

pro Českou zemi byli mladí lidé, kteří studovali 

v zahraničí na konci 17. a na začátku 18. století. Byli příno-

sem pro pedagogické i náboženské koncepce a také pro 

kulturní a sociální obrození. Povedlo se jim přinést do na-

šich zemí, během tvrdé protire-

formace, západoevropský vítr 

svobody vyznání a duchovní 

obnovy. 

V té době přinesli s sebou 

mladí učenci do našeho kraje 

jedno obzvláště výjimečné myš-

lenkové hnutí. Výjimečné svým 

zrodem, průběhem, následky i 

koncem. Pietismus. 

Když se roku 1709 hrdě třpy-

tila nad Těšínem zrovna dosta-

věná věž Ježíšova kostela, pro-

bíhala o 600 km západně 

v německém Halle duchovní 

očista mladých evangelíků, kteří 

se rozhodli změnit dosavadní 

průběh myšlenkového hnutí 

Lutherovy reformace. Philipp 

Jacob Spener svým Pia desideria 

= zbožná přání, vyjádřil touhu 

reformovat celou církev a očistit 

ji od strnulé protestantské orto-

doxní dogmatiky, kterou pova-

žoval za duševně smrtelnou. 

Naopak, křesťan, který veškerý 

svůj vnitřní i vnější život vědo-

mě podřídí křesťanským zása-

dám a začne praktikovat svou 

zbožnost, stává se obráceným, 

neboli znovuzrozeným. Zname-

nalo to, že chtěli, aby veškerá 



 

NEDĚLNÍ LISTY 17. května 2009 5.číslo Strana 3 

nauka v životě každého křesťana nebyla nadarmo, ale aby 

se osvědčila i v praktické stránce křesťanova života. Biblic-

ká pravda se přece musí živě procítit a ne jen ledabyle pře-

číst a tolerovat. Lutherova reformace pro ně znamenala 

začátek toho, co chtěli uskutečňovat stále, žít živou víru, 

prožívat každodenní pravdy lásky k bližním a být 

v bezprostřední blízkosti Boží.  

Touha po zbožné duši všech křesťanů byla určující i pro 

označení tohoto myšlenkového hnutí jako pietismus, 

z latinského pietas, což znamená zbožnost. 

Avšak stejně jako luteránské myšlenky, i ty pietistické se 

dostaly velmi brzo do nelibosti, a to hlavně u nás na Těšín-

sku. Když se roku 1728 vrátil 

z Halle rodák z Dolní Suché, 

Jiří Sargánek, plně nabitý 

myšlenkovým přesvědčením, 

které mu vlévalo do krve 

nový život, rozhodl se, že 

bude vyučovat mladé lidi ke 

zbožnému životu. Již po pří-

jezdu do Těšína mu byly 

zabaveny všechny jeho věci, 

kompletně prohledány a knihy, které se nelíbily místním 

jezuitům, byly zabaveny. Sargánek a spolu s ním další 

muži byli pod neustálým drobnohledem jezuitské církve i 

místních evangelíků. Těšínem vířil náboženský boj.  

Neustálý nátlak na císaře a obvinění pietistických učitelů 

jako „zahraniční pietističtí sektáři“ přivedlo císaře 

k rozhodnutí vyhostit těšínské učitele za hranice habsbur-

ské monarchie.  

Ani Sargánek, Spener a další významní muži, kteří trpěli 

pro své přesvědčení, neztratili naději, protože jak již list 

Římanům vypovídá, „naděje neklame, neboť Boží láska je 

vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl 

dán“ ne pro nějaký blažený pocit bezpečí a náklonnosti ze 

strany Boží. Duch svatý nám byl dán darem, abychom do-

kázali naše životy opravdu žít ve víře, ne se neustále bát 

vlastní slabosti a neschopnosti a pokud pohrdáme tímto 

obrovským darem, pohrdáme samotným Bohem. Pietisté si 

tento dar cenili, a i když už se toto hnutí jako takové nevy-

skytuje, jeho myšlenky si vzalo za své mnoho evangelikál-

ních církví, které dnes existují.  

Nakolik se naše víra liší od té předpietistické..., nepotře-

bujeme také trochu zbožnosti? 
Zuzana Maroszová 

300 JUBILEUM JEŽÍ-

ŠOVA CHRÁMU NA 

VYŠNÍ BRÁNĚ A NÁŠ 

SBOR NA ROZVOJI  

Jubileum Ježíšova chrámu je 

opravdu zvláštní příležitostí, 

kterou již dva roky promýšlíme 

a prožíváme. Přípravná komise, 

složena ze zástupců církví a 

sborů v Českém Těšíně a 

z Vyšní brány, se schází pravi-

delně, promýšlí, plánuje a reali-

zuje mnohé programy, které 

jsou spojené s tímto výročím. 

Mnoho práce již bylo vykonáno. 

Náš sbor se zapojuje do všech 

akcí. Uvědomujeme si, že jubi-

leum má trojí poslání. Přede-

vším vzdávat Pánu Bohu díky a 

chvály za zvláštní milost a po-

žehnání, které udílel v hojnosti 

našim předkům. Chceme děko-

vat za statečné předky, kteří 

Krista a jeho evangelium milo-

vali nade vše a zůstali mu věrní 

ve velmi těžkých podmínkách i 

za cenu mnohého utrpení. Dru-

hým posláním jubilea je zmobi-

lizovat současnou generaci 

evangelíků, aby si uvědomila, 

jaký duchovní poklad jí byl svě-

řen a využila ho maximálně pro 
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sebe, pro své rodiny i pro obohacení dnešní společnosti. 

Třetím posláním jubilea je uvědomění si veliké zodpověd-

nosti za budoucí generace evangelíků i křesťanů v našem 

kraji.  

Program oslav 300. výročí Ježíšova kostela v Těšíně 

Inaugurační koncert Moravského komorního sboru u 

příležitosti výstavy 300 let altranstatské konvence 

Pátek 15.5.2009, 18.00 Ježíšův kostel v Těšíně 

18,00 : Koncert Moravského komorního sboru (Ostrava), 

Mátlova akademického sboru a Czech Virtuosi (Brno), di-

rigent: Lubomír 

Mátl  

Vědecké 

symposium 

„300 let tole-

rance 

v Těšínském 

Slezsku“ 

Čtvrtek 

21.5.2009 11,00 

– 17,00: před-

nášky, referáty 

– filiálka 

Uniwersytet 

Śląski v Těšíně 

(PL) 

Pátek 

22.5.2009 9,30 – 

17,00: přednáš-

ky, referáty – filiálka Uniwersytet Śląski v Těšíně (PL) 

Historický a hudební den Sobota 23.5.2009 

9,00 – 11,00: Historické představení a pochod Těšínem 

od Wzgórza Zamkowego na Plac Kościelny 

11,00:  Děkovné bohoslužby pro děti a mládež 

v Ježíšově kostele 

11,00 – 17,00: Autobusový zájezd – církevní památky 

v Těšínském Slezsku 

18,00:  Symfonický koncert Janáčkovy filharmonie 

v Ježíšově kostele 

Slavnostní bohoslužby Neděle 24.5.2009 

10,00:  Jubilejní bohoslužby v Ježíšově kostele a na ná-

městí před kostelem 

12,00 – 19,00: Den Ježíšova kostela – doprovodné akce 

(koncerty, evangelizace, výstavy, program pro děti a mlá-

dež) 

„Ježíšův kostel a světová mi-

sie.“ Neděle 20.září 2009 

Významnou akcí v našem 

kostele Na Rozvoji, bude celo-

denní program v neděli 20. září 

na téma „Ježíšův kostel a světo-

vá misie.“ Vzácným hostem 

bude bývalý biskup Jednoty 

bratrské pastor ThMgr. Ing. Ja-

roslav Pleva. Dopoledne po-

slouží zvěstí Božího slova a od-

poledne přednáškou o místech, 

kam zanesli evangelium Mo-

ravští bratři. Uvidíme rovněž 

dokumentární snímky z těchto 

významných míst. 

Na chrámovém nádvoří bude 

během celého dne zajištěno rov-

něž pohoštění.  

Každý, kdo pojede autem na 

slavnostní bohoslužby Na Vyšní 

bránu, má mít za čelním oknem 

auta bílý list papíru, aby ho po-

licie mohla usměrnit na nejbližší 

parkoviště. 

Těšíme se na všechna setkání 

a vyprošujeme v modlitbách 

Boží milost a požehnání. 

Jelikož mnozí hosté zavítají i 

do našeho sboru, je na nás, aby-

chom se i my všestranně na tato 

setkání připravili. 

Jsme vděční všem, kdo pomá-

hají při udržování pořádku 

v kostele i jeho okolí, aby hosté, 

kteří přijíždějí k nám, měli ra-

dost z našeho společenství i z 

příjemného prostředí.  

Chci zde poděkovat pěvec-

kému sboru, který nacvičuje 

mnohé písně na slavnostní chví-

le služeb Božích u nás i na Vyšní 

bráně. Zvláštní poděkování za-

sluhuje bratr Erich Klapsia, kte-

rý připravuje všechen potřebný 
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notový materiál a velmi aktivně se podílí na nacvičování 

písní. 

O předávání duchovních hodnot dětem ve sborovém 

společenství pečují velmi svědomitě sestry, které vyučují 

děti v nedělních besídkách a katechetky ve školách. Za tuto 

práci jim jistě děkují všichni rodiče a stejně tak i my, kteří 

neseme zodpovědnost za duchovní vedení sboru.  

S vděčností myslím i na práci staršovstva, které pečuje o 

duchovní i hmotné dědictví, které nám bylo svěřeno. Veli-

ké břemeno odpovědnosti i práce vzali na sebe bratří při 

budování přístavby: Jan Kidoň – vypracování projektu  a 

stavební dozor, Zdeněk Kuboň - řízení výstavby a Adolf 

Lipowski – dlažby a obklady. Bylo vykonáno mnoho práce 

při odvodnění budov pod vedením bratra Vl. Sivého. Vel-

mi kvalitně byla provedena oprava většiny vitrážních oken 

v kostele. Byla provedena rovněž generální oprava služeb-

ního bytu na faře. Velmi obětavě pracovaly presbyterky i 

jiné členky sboru při čištění kostela, opraveného bytu a 

také při podzimním úklidu kolem kostela a fary. Chci zde 

vyjmenovat ty nejaktivnější, kterým patří vřelé poděková-

ní: Danuše Geryková, Rut Vavrouchová, Helena Cieslaro-

vá, Vlasta Maroszová, a také bratr Pavel Uhlář.  

Zdrojem inspirace a velikým přínosem pro život sbo-

ru je sestra kurátorka, Danuše Geryková. Stojí v čele star-

šovstva a sboru v nelehkém období a musela čelit mnoha 

problémům. Mobilizuje členy sboru k modlitbám za náš 

sbor a sama jde příkladem. Zorganizovala dva vzdělávací 

výjezdní pobyty staršovstva. Organizuje opravy oken 

v kostele, generální opravu bytů na faře i úpravu a úklid 

okolí kostela. Věnovala nemalé finanční prostředky na 

opravu farního bytu a věnuje sboru mnoho času a sil. Star-

šovstvo odvádí velikou práci v 

období, které není pro sbor 

snadné: začínající ekonomická 

krize, období hledání nového 

faráře, nutnost dalších oprav na 

faře. Věrnost, obětavost a někdy 

málo viditelná služba presbyte-

rů představuje pro sbor oporu, 

stabilitu a perspektivu v nejisté 

době. 

Veliký význam má i křesťan-

ská služba starším a nemocným 

členům sboru. Sestrám, které ji 

vykonávají, vřele děkujeme. 

Zvláštní poděkování patří sestře 

Šimandlové, která tuto práci 

obětavě vykonává i ve svém 

vysokém věku.  

Žijeme ve zvláštní době Boží 

milosti. Máme svobodu, vhodné 

prostory, technické vymoženosti 

i velmi pěkné prostředí. Je nyní 

na nás, abychom všechny tyto 

dary využívali k duchovnímu 

vzdělávání ve sboru i v rodi-

nách, k bohabojnému a užiteč-

nému životu a k šíření evangelia 

Kristova v našem kraji, a pro-

střednictvím misionářů i ve svě-

tě. 

Chtěl bych povzbudit všechny 

členy sboru k využití všech jubi-

lejních shromáždění a akcí, ja-

kož i k pokornému a věrnému 

následování Ježíše Krista, a to 

slovy apoštola Pavla: „A tak, 

moji milovaní bratří, sestry, ne-

dejte se zviklat, buďte stále hor-

livější v díle Páně; vždyť víte, že 

vaše práce není v Pánu marná.“ 

1.Kor. 15,58. 
Mgr. St. Kaczmarczyk, farář 
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svědectví 

MOJE CESTA 

Lidský život bych přirovnal 

k túře, kde výchozí stanici ani 

batoh, který neseme, si nevy-

bíráme my, ale je nám to, jak 

se říká „dáno do vínku“. 

Moje cesta za Ježíšem byla 

klikatá, ale když se dívám 

zpět, vnímám každou překonanou těžkost jako požehnání 

a posílení pro další život. Pán Bůh nás trpělivě vychovává, 

brousí náš charakter a to někdy bolí. 

Než jsem začal poznávat Krista, seznámil jsem se ve 

svých 12-ti letech s psychotronikou a léčitelstvím. Viděl 

jsem v tom svou budoucnost. Záhy jsem ale narazil na dvě 

překážky, které mě od této praxe odvedly. První překáž-

kou bylo to, že jsem uzdravoval vlastní životní energií, 

kterou má každé stvoření, tudíž mě to velmi vyčerpávalo a 

měl jsem také příznaky nemocí, které jsem léčil (žaludeční 

vředy, bolesti kloubů, zad,...). Druhou překážku jsem po-

znal v okamžiku, když jsem měl uzdravit cizího člověka. 

Do té doby jsem své schopnosti zkoušel na svém tatínkovi, 

kterého mám velmi rád. Jeho uzdravení bylo vždy úspěšné 

a trvalé, proto mi začal shánět další „klienty“. Kamenem 

úrazu bylo mé srdce, které nedokázalo neznámému člově-

ku obětovat takový dar. Tečku za mou léčitelskou kariérou 

udělala konference psychotroniků, kde tatínka varovali, že 

uzdravování v tak mladém věku může mít fatální následky 

na mé zdraví. Tato zkušenost mě naučila, jak moc si lidé 

váží zdraví a co všechno jsou pro něj ochotni podstoupit. V 

novém zákoně je krásně vidět, že Ježíš na sebe upoutal 

největší pozornost právě díky uzdravování nemocných. 

Pána Boha jsem začal opravdově hledat v okamžiku, kdy 

mě postihla velmi nepříjemná nemoc. Bylo to v době, když 

jsem měl za sebou dva semestry na vysoké škole. Do té 

doby jsem trpěl atopickým ekzémem a alergiemi, jejichž 

projevy byly celkem snesitelné. Při menší šarvátce na kou-

pališti, kde jsem dělal plavčíka, se mi do rány dostal tuším 

zlatý stafylokok. V menší míře jsem zažil něco podobného 

jako Job. Téměř celé tělo bylo rudé, poseté puchýřky, ze 

kterých vytékala tekutina. Kůže v místech ohybu praskala 

a strupy se zařezávaly hluboko do ran. Přirovnal bych to 

ke krunýři z žiletek. Jakýkoliv pohyb mi způsoboval ostrou 

bolest. Maminka plakala, proto-

že lékaři si se mnou nevěděli 

rady. Mateřská láska jí velela 

hledat dál, proto jsem poznal 

alternativní medicínu, holotrop-

ní dýchání a začal jsem se zají-

mat o mystiku vycházející z vý-

chodních náboženství. Skončil 

jsem u okultistky, která mi na-

bídla, že mi vymění duši, která 

prý bojuje s mým tělem, a 

všechno bude zase v pořádku. 

Dala mi čas na rozmyšlenou. 

Dodnes nevím, co mi vlastně 

chtěla vyměnit. Odmítl jsem, 

přestože jsem nenáviděl probdě-

lé noci, bolestivé převlékání, 

když bylo oblečení přilepeno k 

ranám, dlouhé minuty strávené 

maskováním obličeje a pocit 

jakési nečistoty a hanby. Dodnes 

si v koupelně nerozsvěcuji svět-

lo, je to zvyk z doby, kdy jsem se 

bál pohlédnout do zrcadla a 

spatřit svůj skutečný obraz. Ta-

ké mi zůstaly vzpomínky na to, 

jak jsem při zkoušce nemohl 

odložit sako, protože jsem cítil, 

jak hnis propíjí košili, nebo jak 

mi při chůzi z bolesti bezděčně 

vyhrkly slzy. Stal jsem se samo-

tářem stranícím se přátel. Mé 

tělo se mi stalo vězením. Pře-

mýšlel jsem jen o Bohu, kterého 

jsem nezna,l a na sebe jsem za-

nevřel. O sebevraždě jsem ne-

přemýšlel, protože jsem si mys-

lel, že konec přijde brzy. Poznal 

jsem, že dokud se máme dobře, 

nemáme potřebu ve svém životě 

něco měnit, natož si nechat do 

něj mluvit. Pak přicházejí chvíle 

utrpení, snad proto, abychom se 

odpoutali od materiálních věcí a 

v okamžiku největší nouze se s 
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důvěrou odevzdali Bohu. Takovéto srdce je připraveno 

přijmout Ježíše, protože si neklade žádné podmínky, jen 

doufá.  

Asi po roce se lékařům podařilo můj stav celkem stabili-

zovat a já se začal znovu zajímat o dívku, kterou jsem na 

gymnáziu platonicky miloval. Mou lásku sice neopětovala, 

ale věnovala mi spoustu času a trpělivosti, aby mi přiblíži-

la křesťanství. Na duchovní úrovni jsme spolu nelítostně 

zápasili a přestože byla podporována modlitbami několika 

lidí, obvykle naše setkání odstonala, k čemuž se mi později 

přiznala. Asi nejurputněji jsme se dohadovali o spravedl-

nost a cestu ke spáse. Já se zastával trestu přiměřeného 

vině a s tím související spirály reinkarnací, ona ukazovala 

na Kristovu prolitou krev a pokání přinášející odpuštění. 

Další neshody se týkaly pohledu na lidskou hříšnost. Já 

jsem byl nasáklý učením o božském základu každého člo-

věka, ona mi oponovala názorem o hříchu zděděném od 

Adama. Čím víc mi o Ježíši vyprávěla, tím víc jsem ho tou-

žil poznávat. Nakonec mi věnovala Nový Zákon a pozvala 

mě na modlitební skupinku, kde jsem poznal, jak blízký 

mému srdci Ježíš doopravdy je. A protože ta dívka moc 

dobře věděla, že železo se musí kout, dokud je žhavé, po-

zvala mě na zimní mládežovou víkendovku. Tam jsem 

poznal partu skvělých lidí, se kterými mi bylo dobře. Než 

pobyt na horách skončil, pozvali mě mezi sebe na mládež, 

kde jsem zakotvil. Ve společenství mě brali a já se dal za 

půl roku pokřtít. Mezitím jsem se zúčastnil evangelizační-

ho tábora ve Smilovicích, a seznámil se se svou ženou. 

Zvládl jsem udělat také pár trapasů, na které dodnes s 

úsměvem vzpomínám. Třeba jsem o velikonocích přinesl 

do kostela karabáč a začal prohánět nicnetušící, zaskočené 

dívky. Naštěstí to tehdy starší sboru vzali s humorem. V 

tomto období jsem poznal opravdové přátelství a sounále-

žitost a velmi těžce se mi po svatbě odcházelo do nového 

sboru. Stejně to prožívala také manželka, která měla ještě 

hlubší kořeny ve svém sboru. Jak se později ukázalo, kom-

promis ve formě nového sboru v místě bydliště asi nebyl 

tím nejšťastnějším řešením. Neměli jsme zde přátele a nové 

vztahy jsme navazovali obtížně a velmi pomalu, což v ko-

nečném důsledku vedlo k tomu, že sborový život pro nás 

začal ustupovat do pozadí. Za rok se nám narodil první 

chlapeček a naše manželství prošlo první zatěžkávací 

zkouškou. Manželka onemocněla a můj zdravotní stav se 

také zhoršil. Vroucně jsme se modlili o uzdravení a ono 

nepřicházelo. Manželka si myslela, že už jsem na Pána 

Boha zanevřel, když jsem místo 

modlitby jen tiše klečel se se-

pnutýma rukama. Já vím, že v té 

době jsem byl Bohu velmi blízko 

a jen jsem naslouchal a čekal na 

odpověď, protože všechno, po 

čem jsem toužil, jsem už stokrát 

řekl. Po roce se už žena cítila 

natolik dobře, že jsme začali 

plánovat druhé dítě. Když se za 

další rok narodilo, situace se 

ještě v horším opakovala. Po 

deseti měsících žena nastoupila 

do nemocnice a mě zbyly na 

krku dvě malé děti, které se 

špatně vyrovnávaly s absencí 

maminky a domova. Byla to 

téměř zoufalá situace. Nějaký 

čas jsme pobývali u manželči-

ných rodičů, zkrátil jsem si pra-

covní úvazek, abychom se s 

tchýní dokázali postarat o děti. 

Pak jsme se přestěhovali k mým 

rodičům. Zaměstnavatel mi vy-

šel vstříc a já chodil do práce na 

3:30, abych se stihl vrátit, než do 

práce odejde maminka, která 

chodí na 8:30. Byl to neuvěřitel-

ný kolotoč, při kterém už všem 

zúčastněným tekly nervy a vy-

hrotily se vztahy mezi rodiči z 

obou stran. Můj osobní vztah k 

Bohu v té době také trochu 

ochladl, protože jsem se nedo-

stal do sboru a doma jsem se 

modlil sám. Nyní je naše rodin-

ka díky Pánu zase kompletní. 

Věřím tomu, že náš vztah s 

manželkou v předchozím obdo-

bí obstál hlavně díky modlitební 

podpoře mnoha lidí, za což jsme 

jim velmi vděční. Poznali jsme, 

že být křesťanem neznamená 

být uchráněn od trápení a zkou-

šek, ale mít důvěru v to, že i v té 
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nejhorší situaci to má Pán Bůh pevně pod kontrolou a přes-

tože to tak na první pohled nevypadá, tak „všechno napo-

máhá ku dobrému těm, kteří jej milují“. 
Michal Vavrys 

ohlédnutí 

VAJEČINA 2009 

Dne 1. května 

2009 se skupina 

25+ sešla u man-

želů Chrobocz-

kových v Koňa-

kově na smažení 

vaječiny. Dalo by 

se říct – tradiční 

místo, tradiční 

akce, tradiční 

osazenstvo. Ale není to tak úplně pravda. Vaječina byla 

mimořádně chutná, společenství velmi příjemné, počasí 

úchvatné a Božího požehnání hojnost. Sešlo se nás totiž 74. 

zhruba polovina dospělých, polovina dětí (dětí bylo do-

konce trošku víc). Pak se ovšem nemůžeme divit, že se 

vaječina smažila ze 170 vajec ! Děti si hrály (samozřejmě i 

někteří tatínci a maminky), dospělí měli čas vyslechnout 

krátké zamyšlení nad Božím slovem. Jsme Pánu velmi 

vděční za tento krásný čas.  
LCH-NL 

PODĚKOVÁNÍ ZA SBOROVÝ DEN 

Třetí květnovou neděli jsme měli příležitost prožít jako 

„sborový den“, který byl věnovaný vztahům v manželství 

v širších souvislostech. Smyslem obsahu Bohoslužeb, 

přednášky a seminářů bylo povzbudit k budování sítě 

vztahů s těmi nejbližšími - rodiči, životními partnery, dět-

mi a připravit na manželství ty, kteří o něm zatím teprve 

přemýšlejí. To je velmi důležité zejména v dnešní době, 

kdy se v České republice rozvádí každé druhé manželství 

a kdy i křesťanská manželství mívají různé problémy. Celý 

den nás svým slovem obohacoval a inspiroval bratr Pavel 

Vopalecký (misijní pracovník KVŽ, dříve pastor v KS a 

moderátor TWR, vloni také hlavní mluvčí na X-campu ve 

Smilovicích) s manželkou Danielou.  

Kéž nás všechny „nakazil“ svým pozitivním přístupem 

k životu a vědomým rozhodnutím zařadit se ne mezi 

remcaly, nýbrž mezi budovate-

le společného Kristova díla. 

Jménem organizátorů chceme 

ještě jednou touto cestou podě-

kovat vám všem, kteří jste se 

podíleli na přípravách a zdár-

ném průběhu sborového dne. 

Bez pomoci sester kuchařek, 

pomocníků v kuchyni i mimo ni, 

pracovníků Dětské misie hlídají-

cích děti a ostatních by nebylo 

možné ho vůbec realizovat. 

Děkujeme rovněž za vaši 

modlitební podporu a účast na 

společném díle. 

„Být spolu“ (94 obědů :-)) by-

lo pro nás velkým požehnáním. 
JH-NL 

VÝLET NA SKALKU 

Dne 8.5. 2009 jsme se děti a 

rodiče ze skupiny 25+ vydali 

společně na Skalku. Sraz jsme 

měli ve vestibulu těšínského 

nádraží a v 8:25 jsme všichni 

nasedali do vlaku. Kvůli výluce 

vlaku jsme v Jablunkově museli 

přestoupit do autobusu, aby-

chom z Mostů u Jablunkova už 

konečně mohli vyrazit zdolat 

vrchol 910 m.n.m :-). V plném 

počtu 9 dospělých se 13 dětmi a 

po žluté značce jsme se vydali 

směrem nahoru. Šli jsme lesem, 
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kde jsme se my děti házely šiškami. Zapojili jsme do toho i 

některé rodiče. Cesta nám aspoň více utekla. Když jsme z 

dálky viděli naši chatu, větší děti se hned rozběhly na 

houpačky a menší 

zase na pískoviště. 

Hráli jsme tam i fot-

bal. Mezi tím šli ně-

kteří taťkové ještě do 

dalšího kopce na Se-

verku. Po hodině se 

vrátili a všichni velcí 

hladovci si šli dovnitř 

chaty objednat polévku. Ti, kdo na polévku neměli chuť, si 

vzali s sebou párky a opékali si je nad ohněm. S plnými 

bříšky jsme 

se vydali na 

cestu domů. 

Tentokrát 

jsme šli po 

značce čer-

vené. 

Z kopce už 

to šlo rych-

leji. Došli 

jsme na nádraží v Bocanovicích a zjistili jsme, že vlak nám 

jede až za hodinu. Naštěstí poblíž byla hospůdka, kde jsme 

si po dlouhé túře mohli trošku odpočinout a občerstvit se. 

Ale my: taťka, Terka a já máme v Bocanovicích babičku, 

která nás tři s radostí uvítala. Takže ani nevím, jak to 

všechno vlastně dopadlo :-). 
Daniela Humplíková 

SENIORÁTNÍ DNY MLÁDEŽE 

Každoročně se konají Seniorátní dny mládeže. Tento rok 

tomu nebylo jinak. Změna byla pouze v místě konání, 

v minulých ročnících se SDM konaly ve Frýdku-Místku, 

tentokrát jsme měli tu možnost hostit mládežníky u nás 

v Českém Těšíně na Rozvoji.  

Ústředním tématem byla hláška, kterou my všichni 

normální smrtelníci používáme dnes a denně: „Nemáme 

moc času.“ Od toho se také odvíjely semináře, na kterých 

mladí účastníci mohli být přítomni. Mezi jinými to byly 

semináře se zajímavými tématy jako „Dostaň se do stresu“, 

„Pojetí času ve Starém zákoně“ 

nebo „Buď pánem svého času“.  

Bylo to zábavné, mladé, smě-

lé. Věřím tomu, že pro nudu se 

ve dnech 7. – 10. 5 rozhodně 

nenašlo místo. Vše vypuklo ve 

čtvrtek 18,30 hodin večeří, poté 

už nastal program pro všechny. 

Dny byly nabité programem, 

který tvořil jak seniorátní tým, 

tak i mládežníci z naší i jiných 

mládeží.  

Program byl vyplněn různými 

všestrannými aktivitami. Každý 

si dokázal vybrat. Mezi jinými 

se v pátek večer konaly chvály 

pod taktovkou místní mládež-

nické doprovodné kapelky In-

kognito, taky jsme si mohli vy-

zkoušet, jaké je to být mimo-

zemšťanem v městské hře. Vypi-

li jsme pár šálků čaje, kávy nebo 

čokolády v čajovně, kde jsme 

mimo jiné také hráli naše oblí-

bené stolní hry. K zahození taky 

rozhodně nebyla olympiáda 

v sobotu odpoledne, kde jsme 

soupeřili mezi družstvy 

v různých disciplínách. 

V sobotu večer jsme vše zakon-

čili majálesem, kde se grilovaly 

ryby a klobásy. V 18,00hodin se 

konal koncert kapely R.E.J. pod 

širým nebem.  

Myslím, že si to všichni moc 

užili, nebyla jsem přítomna 

všemu, ale i tak mám na co 

vzpomínat a můžu se těšit, až 

vypukne letní seniorátní týden 

na konci srpna. Čímž všechny 

mladé, kteří si chtějí užít spous-

tu zábavy, zvu.  
Romi Kajzarová, mládež
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Kdo měl zájem, mohl si také vyrobit lampion na 

majáles  

Jednou z olympijských soutěží bylo i 

chození na pet láhvích. Bylo zábavné 

se na to dívat, ale asi to bylo náročné  

Na rybách a klobásách, které se opékaly na 

ohni, si pochutnal úplně každý  

Koncert kapely R.E.J. jsme si moc užili  

hry byly součástí čajovny, hrály se "ve vel-

kém" :)  
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fejeton 

BALICÍ STRES  

Vždycky, když jsem někam jela, množství mých zavaza-

del se lišilo v závislosti na mém věku. Když mi bylo asi 

sedm, zařídila jsem se podle taťkových roztržitých instruk-

cí a na prázdniny k babičce si vzala pouze spodní prádlo a 

kartáček na zuby (kufr s dalšími věcmi dorazil o den poz-

ději). Ve věku deseti let jsem na pětidenní dovolenou k tetě 

do Prahy táhla spolu s dalšími nezbytnostmi osm knížek, 

jedna z toho byla Tajuplný ostrov od Julese Verna, který 

žádný rozumný člověk nepřečte za dobu kratší než týden. 

A ve svých patnácti jsem si na týdenní školní akci k dvěma 

kufrům přibalila i magnetofon a sadu plakátů, které jsem 

hodlala pověsit nad postel v ubytovně.  

Teď už se moje balicí mánie zmírnila. Jsem starší a do-

spělejší. Vím, že i mimo domov člověk vystačí v podstatě 

s pár věcmi. Proto momentálně trvám jen na multifunkč-

ním nástroji značky Coleman a na banáncích v čokoládě. 

Vše ostatní se dá sehnat.  

Před několika dny 

nás však čekalo bale-

ní i Kristýnčiných 

věcí. S mládeží jsme 

se totiž chystali na 

čtyřdenní pobyt na 

horách.  

„Už máte sbale-

no?“ „Ne,“ odpově-

děla jsem zuřivě večer před dnem D do telefonu neodbytné 

dotazovatelce. „Už máte sbaleno?“ volal ráno manžel 

z práce. „Ne,“ odpověděla jsem ještě zuřivěji. Odjíždělo se 

ve dvě odpoledne. Správná doba na vytáhnutí batohu ze 

skříně tedy nastala kolem půl jedenácté dopoledne.  

Snesla jsem na hromadu řadu věcí. Kristýnka ukořistila 

tubu indulony a odlezla s ní. Vykulila na mě svá šibalská 

očka a já po velkém váhání snížila počet ekologických jed-

norázových plen z 28 na 25.  

Nakupila jsem další hromadu věcí. Vzápětí z ní vyřadila 

věci nemoderní, stylově neladící a ty, jež potřebovaly vy-

prat. Také pár ponožek, který po hlubším zkoumání nevy-

kazoval jednotný odstín. Potřebovala jsem zalít rozmarýn 

v květináči, rozloučit se s přítelkyněmi na maminkovské 

diskusi, nakrmit Kristýnku, umýt si hlavu a tak trochu 

dobalit. Začala jsem podstat-

ným. Loučením s maminkami 

na diskusi, kde jsem nakonec 

strávila plodnou půlhodinu a 

nasála tunu zajímavých infor-

mací, jako že hvezdicka88 je 

s miminkem u babičky, zroho-

vately_kaktus dává své Katušce 

papat a spqr008 se chystá vylít 

nočník do záchodu.  

Zazvonila kamarádka. „Teda, 

ty máš nervy jak špagáty,“ oce-

nila můj postup při pohledu na 

hodinky. Se slovy „plíspohlí-

dejmimaloujdusimýthlavu“ 

jsem odklusala do koupelny.  

Vrátila jsem se s turbanem na 

hlavě. „Běžkařské boty, zubní 

kartáček, brambory. Kraťasy na 

spaní, průpiska, pro Kristýnka 

gemyzealergen.“  

„Gemüseallerlei,“ opravila mě 

kamarádka, znalá jazyka Go-

etheho.  

„Gemyzealergen. Zahradníč-

ky. Pasta na zuby, nabíječka 

k foťáku. Neumyla jsem nádobí! 

Zhnije tu! Víš, jak tu smrdí?“ 

„Umyju ti ho,“ nabídla ta vtě-

lená dobrota. 

„Ale ne, zvládnu to,“ ujistila 

jsem ji a na poslední chvíli zpa-

cifikovala Kristýnku, která taha-

la za kabel od repráčku. Odnesla 

jsem ji k induloně.  

„Ajajajaj, nestíhám,“ začínala 

jsem panikařit (tyhle chvíle 

zbožňuju, to je ten správný bali-

cí stres).  

Kapky z mých mokrých vlasů 

padaly na čisté prádlo do bato-

hu. Chvíli jsem ještě bojovala 

s pokušením odřezat z batohu 

všechny zbytečné popruhy a 

přezky, jako to udělal Reinhold 
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Messner před výstupem na Everest. Do toho se vrátil man-

žel.  

„Vy ještě nejste sbalené?“ pravil naříkavě. „Sbal prosím 

žiletky na holení,“ poprosila jsem ho. „Já se ale nebudu 

holit,“ odmítl s úmyslem pěstovat si dále třítýdenní strniš-

tě. „Ale já jo,“ odpověděla jsem rozmrzele. Divný svět… 

„Už to bude,“ strkala jsem do batohu poslední věci. „Ješ-

tě je třeba doobléct Kristýnku.“ Sundali jsme jí plínku 

s překvapením a nandali poslední části výstroje a výzbroje. 

Kamarádce za vykonané služby vymysleli pozvání na ve-

čeři – až bude čas. Nahodili živá i neživá zavazadla a vyda-

li se vstříc zážitkům. 

Jen nabitá baterie do foťáku se nakonec ukázala býti vy-

bitou. Zabalila jsem si místo tří triček pouze jedno, zatímco 

manžel disponoval pěti (máme podobné věci). A s kraťasy 

a tílkem na spaní jsem to trochu přehnala. Ostatní spali ve 

svetrech a lyžařských rukavicích.  

Zdravím vás, jdu se vysmrkat a uvařit si bylinkové thé.  
JF-NL 

zamyšlení 

UPOZORNIT NA CHYBU NENÍ CHYBA 

V nedělní školce pro předškolní děti jsme si minulý mě-

síc s dětmi povídali o zvířatech v Bibli. Čtete správně. 

Hlavními postavami a hrdiny biblických příběhů byla ten-

tokrát opravdu zvířátka. Musím přiznat, že změna pohle-

du na již známé a mnohokrát opakované starozákonní dění 

prezentována materiály organizace Tim.2,2 byla i pro mne, 

jako učitelku nedělní školky, velkým zpestřením a příno-

sem.  

Je vskutku zajímavé sledovat příběh o Jonášovi očima 

velké ryby, která si na svévolném hříšníkovi ani nemohla 

pochutnat. Její poslušnost (spolknout, nerozžvýkat, nestrá-

vit a po třech dnech vyplivnout) byla pro Boží plán napros-

to nezbytná.  

Stejně tak jsme společně obdivovali moc Pána Boha, s ja-

kou ovládal například holubici, kterou vypustil Noe 

z archy. Pokud nenalezla místečko, kde by její noha mohla 

po velké povodni spočinout, její přílet zpět do archy pova-

žujeme za zcela logický. Ale návrat holubice po dalších 7 

dnech s čerstvým olivovým lístkem v zobáčku už se se-

bezáchovným zvířecím pudem nemá nic společného. 

A starostlivost havranů o Eliáše u potoka Keritu nám 

doslova vyrazila dech :-). Hospodin přikázal havranům, 

dle mého nenasytným a do vše-

ho zobajícím stvořením, aby mu 

přinášeli chléb a maso dvakrát 

denně. A oni to opravdu splnili. 

Obstáli.  

Tyto a další zvířecí hrdiny 

Pán Bůh potřeboval pro své 

dílo. Pro dílo s člověkem, které-

ho oni byli součástí.  

A jakého díla jsme součástí 

my samotní? Pro které Boží dílo 

bude potřebná naše poslušnost?  

 

V souvislosti s přípravou na 

nedělní školku mě mimo přede-

šlé oslovila z Písma ještě jedna 

situace. Eliáš se musel skrýt a 

usadit u potoka na Hospodinův 

pokyn. Kdyby tak neučinil, stal 

by se „mužem smrti“, protože 

ohlásil období sucha. Tímto si 

král Achab měl uvědomit, že se 

dopouštěl toho, co je zlé 

v Hospodinových očích, více 

než všichni, kdo byli před ním, a 

že svými činy urážel Hospodina, 

Boha Izraele víc než všichni iz-

raelští králové, kteří byli před 

ním. (1. Král.16,30 - 33). 

Překvapí nás, že si král Achab 

neuvědomuje vůbec nic, usiluje 

proroku o život a dokonce za 

zdroj nepříjemné situace označí 

samotného Eliáše? Při pohledu 

na něj totiž reaguje slovy: „Jsi to 

ty, jenž uvádíš do zkázy Izrae-

le?“ (1. Král. 18,17) 
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Co mi to jen připomíná? Že bych se už někdy setkala 

s tím, že upozornění na chybu je vnímáno jako něco ne-

vhodného, nepokorného ba dokonce nepřípustného? 

Nechci situaci zlehčovat. Upozornění na chybu není pří-

jemnou záležitostí. Pro upozorňovaného a někdy ani pro 

upozorňovatele. Přesto je upozornění na chybu velice dů-

ležité a prospěšné pro toho, kdo situaci nějakým způsobem 

nezvládl, ale nemělo by být bezcitnou kritikou, salvou ar-

gumentů. Mělo by jít o kritiku konstruktivní, v lásce, skrze 

kterou situaci zhodnotím, ale zároveň přicházím 

s nápadem, nabízím možnost řešení apod. V takovém pří-

padě se upozorňovaný necítí zahnán do kouta a dokonce 

toto upozornění může vnímat jako „zájem“, kterým ten 

druhý nesleduje soběstředné cíle. Pak mohu vnímat, že je 

součástí Božího díla se mnou samotným, s moji rodinou, 

s mým sborem. 
JH-NL 

KDYŽ SE DVA PEROU, TŘETÍ SE SMĚ-

JE? 

Nepátrala jsem, kdy tohle rčení vzniklo a za jakých 

okolností. To, co se děje teď, tomu ale naprosto neodpoví-

dá – těžko má někdo prospěch z toho, že se dva nemají 

rádi. Pro příklad nemusím chodit daleko – když se hádají 

rodiče a vše směřuje k rozvo-

du, směje se snad dítě? Ne. Je 

nešťastné, cítí se provinile, 

přestože nemá s hádkami ro-

dičů nic společného. Pro dítě 

je to hotové utrpení, když se 

rodiče „perou“. Ono doplácí na to, že se dva dospělí, ro-

zumní lidé nechtějí domluvit a odpustit si. 

Pokud firmu povedou dva takoví, kteří se nedokážou 

(nebo nechtějí) domluvit a shodnout, pak taková firma jistě 

velmi brzo skončí. A pokud se tak náhodou nějakou dobu 

nestane, určitě si dokážeme představit, jaká atmosféra tam 

panuje – dusno, napětí, intriky; ti, kteří se sporů přímo 

nezúčastňují, pak trpí beznadějí, bezmocností něco změnit 

a často dávají výpověď, protože nemají důvod „ke smí-

chu“.  

Tohle platí v každém kolektivu, který vede více než jeden 

člověk. Neshoda, nejednota, nechuť k domluvě, kompromi-

sům či odpuštění, nechuť vycházet si vstříc způsobí v kolekti-

vu rozkol, přestože se nedokáže dohodnout „jen“ vedení. V 

Matoušově evangeliu Pán Ježíš říká: „Každé království vnitřně 

rozdělené pustne a žádná obec ani 

dům vnitřně rozdělený nemůže 

obstát.“(Mat.12/25) 

Mluvím sice jen o lidech, kteří 

zastávají nějakou vedoucí pozici, a 

takto bych to taky mohla ukončit. 

Jenže problém se týká každého z 

nás – možná, že máme s někým 

problém, „pereme“ se s ním a 

někdo třetí, nezaujatý, doplácí na 

náš konflikt. Jsme křesťané, Kris-

tovci? Členové sboru? Pak 

„...dokud je čas, čiňme dobře 

všem, nejvíce však těm, kteří patří 

do rodiny víry.“ (Gal.6/10) Vždyť 

jednota má být jednou z nejdůleži-

tějších věcí ve společenství: „Sná-

šejte se navzájem v lásce a usilov-

ně hleďte zachovat jednotu Ducha, 

spojeni svazkem pokoje.“ (Ef. 4/2-

3) Zachováváme jednotu? Půso-

bíme pokoj? Dokážeme si navzá-

jem odpustit? Máme mezi sebou 

lásku? Nebo přetrvávají naše 

osobní pocity a křivdy? 
LCH-NL 

 

galerie otců církve 

POLYKARP ZE 

SMYRNY 

Polykarp je 

posledním a-

poštolským ot-

cem. Žil zhru-

ba v letech 69-

156 n. l. Nedo-

chovalo se o 

něm příliš 

mnoho zpráv. Podle tradice po-

slouchal vyučování apoštola 

Jana a ten jej také ustanovil bis-

kupem v malo-asijské Smyrně. 

Polykarp byl jedním z adresátů 
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listů Ignáce Antiochijského. Sám napsal list do sboru ve 

Filipech, který byl průvodním dopisem ke sbírce listů Ig-

nácových. V tomto dopise povzbuzoval filipské křesťany a 

kladl důraz na Kristovo skutečné lidství. Pokylarp se stal 

hlavním biskupem v Malé Asii a zasloužil se o vyloučení 

heretických markionitů z církve. V Římě jednal s papežem 

Anicetem I. o termínu slave-

ní velikonočních svátků, 

neboť římský termín se lišil 

od termínu maloasijského. 

Také Polykarp ze Smyrny 

zemřel jako mučedník. Byl 

upálen. Podle spisu Umuče-

ní Polykarpovo, který je 

zřejmě nejstarší křesťanskou 

mučednickou zprávou, však 

oheň nemohl jeho tělo strá-

vit, a proto byl proboden. 
MCH-NL 

aktualita 

NOVÝ PŘEKLAD BIBLE VYVOLAL V 

ČESKU KRITIKU BISKUPŮ 

Nový překlad bible podle stanoviska České biskupské 

konference (ČBK) katolická církev neschvaluje. Biskupové 

také poukazují na přepjaté ambice překladatelů, které jsou 

podporovány reklamní kampaní.  

Jestliže má být podle biskupů brán podtitul Překlad 21. 

století vážně, měl by svou aktuální češtinou 'vystačit' třem 

generacím. Pokud stále využívaný Český ekumenický pře-

klad (ČEP) už po jedné generaci, vzhledem k rychle se mě-

nícímu jazyku, "zřejmě zastaral", pak to podle biskupů 

svědčí o značně přepjatých ambicích překladatelů. ČEP byl 

vydán v 70. letech 20. století.  

"Zdá se však, že věc je prostší: toto označení zřejmě není 

ničím víc než běžně nabubřelou reklamní upoutávkou," 

uvádí se ve stanovisku ČBK, které zveřejnila na interneto-

vých stránkách http://tisk.cirkev.cz. Stanovisko vypracova-

la na základě závěrů biblistů Katolické teologické fakulty 

Univerzity Karlovy. Zda bude nový překlad využitelný po 

celé století, se ukáže až v roce 2099, poznamenávají bisku-

pové.  

Chybí celé knihy, některé texty jsou zkráceny  

"Když tuto bibli otevře 

katolický křesťan, zjistí, že to 

není celá jeho bible. Chybí tu 

sedm starozákonních knih a 

některé další jsou tu 

předkládány v kratší verzi, než 

jak je známe v takzvaném širším 

kánonu," upozorňuje ČBK. 

Katoličtí křesťané mají podle 

ČBK právo na to, aby byla re-

spektována jejich víra v boží 

slovo. Připomínají kompromisní 

vydání ekumenického překladu.  

V předmluvě k Bibli21 se vy-

davatelé hlásí k odkazu Bible 

kralické a za průlom moderního 

přístupu považují Český eku-

menický překlad. Znalcům pře-

kladů bible do češtiny tu podle 

biskupů ale chybí přinejmenším 

zmínka o Bibli svatováclavské a 

překladech protestantské i kato-

lické tradice.  

Biskupům se také nelíbí, že 

vydavatelé Bible21 dávají čtená-

řům do rukou pouze biblický 

text, bez jakékoli pomoci k jeho 

četbě, kterou věřící v podobě 

výkladových poznámek použí-

vají.   

Ve starozákonních poetických 

knihách je v prezentovaném 

překladu patrná snaha o zrýmo-

vání. Podle ČBK toho není mož-

né vždy dosáhnout, a proto ce-

lek Bible21 působí nevyrovnaně 

a rozkolísaně. "Křečovitá snaha 

o rým místy připomíná spíše 

úsměvné 'veršotepectví' než 

seriózní překlad, který by ale-

spoň zčásti vystihoval drama-

tickou sílu těchto básní," upo-

zorňují biskupové.  

Ve stanovisku uvádějí některé 

konkrétní nepřesnosti a podivují 
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se nad novou soustavou zkratek biblických knih, kterou 

překladatelé Bible21 zavedli. Biskupové nicméně oceňují 

snahu převést dílo do češtiny blízké dnešnímu čtenáři.  

"Především je 

ale třeba brát v 

úvahu, že mnohé 

biblické texty 

vznikaly jako tex-

ty bohoslužebné... 

Bible jako celek 

byla více méně po 

celou dobu své 

existence užívána prvořadě ve schválené formě k liturgic-

kému předčítání," dodávají. Podle biskupů nelze bibli pře-

kládat jen jako literaturu, ale každý nový překlad prý musí 

respektovat stávající liturgickou terminologii, styl a dějin-

nou kontinuitu tohoto typu jazyka.  
Zdroj:novinky.cz 

Člověkem, který se nejvíc zasloužil o překlad a propaga-

ci nového překladu Bible, se jmenuje Alexandr Flek (misi-

onář, překladatel, pastor). Pracoval na překladu 15 let ve 

spolupráci s Pavlem Hoffmanem (NZ) a Jiřím Hedánkem 

(SZ). A. Flek se pohyboval v náboženském hnutí Voda 

života (spirituálně vzrušený směr, křesťanský under-

ground, který nevycházel s komunisty ani s tradičními 

církvemi, kázala tzv. evangelium prosperity – pokud věříš 

správně, nemáš problémy s penězi ani s nemocemi). V r. 

1991 se Flek rozhodl, že Bibli přeloží, vznikl Nadační fond 

Nové Bible kralické. Flek mezitím vystudoval teologii a 

biblistiku ve Švédsku, absolvoval 1998. Po návratu se pus-

til do překladu. Krátce před dokončením se Nadační fond 

proměnil na B21 (Bible:Překlad 21. století). Od vydání této 

Bible uběhl přibližně měsíc a už se prodalo 40 000 výtisků. 

Autor však má podle novinářů zájem nahradit Český 

ekumenický překlad – do sedmi let chce prodat milion 

výtisků B21. A v této Bibli se vyskytují slova jako "pitomec" 

nebo "podrazák". Přeložit Bibli je jistě skvělý počin, vzhle-

dem k tomu, z jakého prostředí překladatel pochází, je 

otázkou, zda se z toho radovat nebo raději dávat pozor na 

tyto zvláštnosti. Na první pohled vypadá všechno výbor-

ně, ale po lepším prozkoumání už to není tak jednoznačné. 
LCH podle MF Dnes 

 

 

Co nás čeká 
Srdečně vás zveme na 

seminář o Učednictví v Hale 

Elim v Písku. Seminář se koná 

19.- 20. 5. 2009 od 14 :00 hod. 

Seminářem nás bude provázet 

Dave Patty. Pořádá KAM 

Talkshow s Tomasem Grau-

mann, čt, 21. květen; na Stu-

dentské od 18h. Téma: Přežil 

jsem Holocaust – jedno z Winto-

nových dětí. 

V neděli 24.5. se koná celo-

denní slavnost u příležitosti 

oslav 300. let výročí založení 

Ježíšova kostela na Vyššní brá-

ně. V tomto termínu se nekona-

jí bohoslužby v našem kostele 

Konfirmační slavnost pro-

běhne v rámci bohoslužeb po-

slední květnovou neděli 

31.5.2009. 

V květnu se koná biblická 

hodina nejen pro mladé třetí a 

pátou neděli, 17.5. a 31.5. ve 

Sborovém centru. Začátky jsou 

vždy v 18:00 hod. Pokračujeme 

ve studiu knihy Skutků. 

Dovolujeme si tě pozvat na již 

7. ročník stanové evangelizace 

OKO, která se bude konat ve 

dnech 12.-14.6. 2009 v areálu Na 

Zámostí v Albrechticích u Čes-

kého Těšína. Zažiješ zde spoustu 

legrace, ověříš si, jak zvládáš 

fotbal nebo floorbal, a dovíš se i 

něco nového. TÉMA: KRIZOVÝ 

/ KŘÍŽOVÝ SCÉNÁŘ 

PÁTEK: Pohádkový les: hry, 

soutěže a další program pro děti 

Albrechtická Star – finále: vy-

vrcholení pěvecké soutěže o 

kvalitní ceny 
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SOBOTA: Sportovní dopoledne 

Odpolední program ve stanu: Frydlantští Dramatici, De-

ep Inside, film Amazing Grace,  

NEDĚLE: Bohoslužby: Michal Klus - biblické zamyšlení; 

Beata Bednarz - vystoupení 

Oběd; Flexibile Formation – vystoupení, Organizace 

Ebenezer - Vlasta Labajová 

inzerce 
Milí sborovníci, 

setkání skupiny 25+ se poslední dobou účastní děti ve 

větším počtu než dospělí :-). Samozřejmě jde o naše vlastní 

děti, které přivádíme do společenství sebou. Úvodní pro-

gram je společný, zazpíváme dětské písně, pomodlíme se, 

někdy zahrajeme hru. Po té děti mají vlastní program ve 

vedlejší místnosti organizovaný některým z rodičů. 

V souvislosti s tímto prosíme všechny vás, kteří máte rá-

di děti, o pomoc při jejich hlídání (zajištění jejich bezpeč-

nosti) vždy v pátek od 18.00 do 19.30 hod. ve sborové pří-

stavbě.  

Aktivita v tomto směru (byť 1x měsíčně nebo dle do-

mluvy) by byla pro nás ohromnou pomocí a pro nás pro 

všechny další možností vzájemného poznávání a spoluprá-

ce.  

Případné dotazy ráda odpovím (e-mail.adresa: ja-

na.humplikova@tiscali.cz nebo tel.: 777820540) 
S přáním Božího vedení Jana Humplíková 

 

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  

 

Redakce NL 

e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 
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a Veronika Iwaszkovy 

Tisk: Martin Stařičný 

Editace: Lenka Chrobočková 

Zodpovídá Petr Chroboček 
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