
NEDĚLNÍ LISTY 9. číslo, 4. ročník 

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 27. září 2009 

NEDĚLNÍ LISTY 27. září 2009 9. číslo Strana 1 

ZAWSZE…?  I … ZA WSZYSTKO? 

… bądźcie pełni Ducha, […],  

dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w 

imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, … 

List ap. Pawła do Efezjan 5 : 18b i 20 
 

Co się mówi po odejściu od stołu? Powiedz pani „dzię-

kuję” – uczymy nasze dzieci. Czy naturalnym jest dla nas 

dziękowanie innym? Czy okazywanie wdzięczności 

sprowadza się tylko do wypowiadania słowa dziękuję, czy 

to coś więcej? Każdy rodzic lubi, kiedy wraz z pod-

ziękowaniem widać uśmiech lub zadowolenie dziecka, co 

potwierdza, iż jest ono naprawdę wdzięczne. Nie lubimy, 

kiedy ktokolwiek mechanicznie wypowiada słowo dzięku-

ję, a my nie odczuwamy 

z jego strony prawd-

ziwej wdzięczności.  

Dlaczego dziękowa-

nie jest takie ważne? Już 

dla samego faktu, że 

sam Stwórca tego od 

nas oczekuje warto się 

nad tym zastanowić. 

Czy okazujemy wd-

zięczność Bogu, ludzi-

om? 

Musimy przyznać, że 

im starsi jesteśmy, tym 

trudniej nam przychod-

zi dziękowanie. Nie tyle za zwykłe rzeczy, kiedy ktoś nam 

coś podaje, ustępuje miejsca, czy też kiedy wstajemy od 

stołu po dobrym posiłku. To też jest ważne. Pytanie czy 

dziękujemy osobom bliskim, przyjaciołom, braciom i si-

ostrom w zborze za to, że są przy nas, bez względu na 

wszystko nam towarzyszą i nas wspierają. Czy dziękujemy 

im za ich bezinteresowność, poświęcenie, wierność, mimo 

często związanego z tym bólu, łez, bezsennych nocy, utra-

ty zdrowia?  

 

SLOVO EDITORA 

Vážení čtenáři, 

zářijové vydání Nedělních lis-

tů si jako hlavní téma klade 

vděčnost. Věnuje se jí bratr Pilch 

hned v úvodu. A tak si můžete 

vychutnat vůbec první úvodník 

v polském jazyce. 

Na podkladu události popsa-

né v Lukášově evangeliu pak 

tematiku vděčnosti rozebírá 

bratr Macura z Nebor. 

Září je v pokročilém stadiu, 

školní rok se rozběhnul naplno a 

počasí nám naznačuje, že je 

potřeba vytáhnout podzimní 

bundy, avšak mnozí ještě pořád 

(s vděčností, jak jinak!) vzpomí-

náme na léto. Proto se dočtete 

něco málo o dorostovém táboře 

na Spálově a bratr Vláďa 

Kaczmarczyk zavzpomíná na 

návštěvu netypického sboru 

v Hannoveru.  

Jsme rádi, že bratr Schulhau-

ser pro nás zpracoval článek 

shrnující nejen jeho dojmy 

z bohoslužeb pokání a smíření, 

které se v našem sboru uskuteč-

nily ve čtvrtek 24. 9. 

Nechybí stálé rubriky, dozvíte 

se tedy něco o dalším 

z církevních otců, usmějete se 

nad fejetonem a přečíst si může-

te i aktuality vztahující se 

k církvi v ČR. 

Přeji Vám za celou redakci 

příjemné počtení. 
LS-NL 
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To, w jaki sposób dziękujemy ludziom wokół nas, a 

zwłaszcza jak robimy to w stosunku do naszych bliskich, 

świadczy o tym jakimi jesteśmy ludźmi. Więcej – odzwier-

ciedla nasz stosunek do Boga, a Paweł mówi, że mamy 

zawsze i za wszystko naszemu Panu dziękować. Moja 

najbardziej gorliwa, dziś już 89-letnia zborowniczka z 

pierwszej parafii, w której pracowałem w Kutnie, w Polsce, 

kiedyś ze smutkiem przytoczyła słowa swej wnuczki, która 

stwierdziła, że ona nie ma Panu Bogu za co dziękować. Ci, 

którzy mają tylko pretensje i żal do Stwórcy, to z reguły 

ludzie nie znający Boga. Tak najczęściej mówią osoby, 

które wcześniej nie liczyły się poważnie z Bogiem, a w 

sytuacjach kryzysowych 

właśnie Jego winią za 

wszystko.  Większość z 

nas może tego nie robi, 

ale czy czasem, zwłasz-

cza w trudnych do zro-

zumienia okolicznościa-

chżycia, nie podważa-

my słów ap. Pawła, 

który nawołuje nas 

ciągłego dziękowania 

Bogu i to za wszystko? 

Bywają w naszym życiu 

sytuacje, w których nie 

umiemy być wdzięcz-

nymi za to co nas spo-

tyka.  

Jeśli jednak Pan Bóg jest dla nas wszystkim i w Jego ręce 

złożyliśmy każdą chwilę swego życia, to będziemy Go 

chcieli coraz lepiej poznawać, a w konsekwencji doświad-

czać Jego prowadzenia, pełnej kontroli naszego życia i 

będziemy odkrywać, nie tylko to, że mamy wiele 

powodów do dziękowania, ale że możemy Mu być wd-

zięczni za wszystko. Będziemy chcieli się tego uczyć, choć 

nie zawsze będzie to przychodzić łatwo i od razu.  

Kiedy Paweł pisze do swoich zborów, iż powinni cały 

czas Bogu dziękować, to nie ma na myśli 24h dyżuru mod-

litewnego w kościele każdego z nas. Owszem nasze mod-

litwy wypowiadane w różnych miejscach powinny być 

przede wszystkim pełne wdzięczności. Zawsze lub bez 

ustanku, w listach Apostoła Narodów (tak określany jest 

przez niektórych Paweł z Tar-

su), to określenie postawy jaką 

powinien przyjąć chrześcijanin 

w całym swoim życiu. Każde 

słowo, każdy pomysł, decyzja, 

działanie, a nawet każda myśl, 

powinny być wyrazem wd-

zięczności za to, że Bóg nas nie 

pozostawił samym sobie. Każda 

chwila jaką przeżywamy winna 

być pieśnią chwały i dziękczyni-

enia Panu, który wziął nas, 

bezsilnych i ubrudzonych grze-

chem, w swoje ręce, oczyścił 

krwią swego Syna, a teraz cod-

ziennie wzmacnia i wyposaża 

do życia, które ma właściwy 

kierunek, sens i cel. Całe nasze 

życie powinno być wyrazem 

wdzięczności za to, czym nas 

codziennie obdarza Bóg. Pan 

nigdy się nie myli, nigdy nie 

daje swoim dzieciom nic złego. 

Nawet jeśli w danej chwili tego 

nie widzimy, nie rozumiemy 

czy też trudno nam coś przyjąć z 

Jego rąk, to On życzy nam i 

proponuje nam tylko to, co dla 

nas jest najlepsze. To również 

przyniesie dobre owoce w na-

szych relacjach z ludźmi wokół 

nas. Dziękowanie jest jedną z 

najlepszych przypraw umila-

jącym życie, lekarstwem uzdra-

wiającym niejedną sytuację.  

Życzę Wam i sobie, abyśmy 

umieli być Bogu zawsze wd-

zięcznymi i umiejętnie prakty-

kowali ją wśród ludzi bliższych 

i dalszych naszym sercom.  

Marcin Pilch 
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téma  

VDĚČNOST 

Zamysleme se nad příběhem z Lukášova evangelia 17. 

kapitoly, 11.-19. verš. Odehrává se zde zajímavý příběh 

uzdravení deseti malomocných.  

Příběh začíná scénou, kdy se Ježíš, který jde cestou do 

Jeruzaléma a prochází pomezím Samaří a Galileje, setkává 

se skupinou deseti malomocných. Ti zůstávají stát opodál 

tak, jak to bylo nařízeno zákonem, navíc měli dle třetí 

knihy Mojžíšovy 13. kapitoly 45. - 46. verše volat: “Nečistý, 

nečistý!“ Oni místo toho volají: „Ježíši, Mistře, smiluj se 

nad námi!“ (13. v.) Ježíš reaguje jinak než v situaci, kdy se 

setkal s malomocným. (viz Lk 5,12; Mt 8,1-4; Mk 1,40-45). 

Zde se nikoho nedotýká ani nepronáší žádnou „uzdravují-

cí formuli“. Prostě jim přímo řekne: „Jděte a ukažte se 

kněžím!“ (14. v). To, že těch deset malomocných jde ke 

kněžím, je projevem víry. Krokem do neznáma. Kněžím se 

přece šli ukazovat ti, kteří byli již zdraví a potřebovali to 

potvrdit knězem, jak to přikazoval Mojžíšův zákon. Oni 

však nejsou uzdraveni a mají se jít ukázat kněžím. Je tedy 

zřejmé, že tomuto velkému Mistrovi věřili, uvěřili, doufali 

v Něho … a šli. Stal se zázrak - cestou byli uzdraveni. Jejich 

úkolem tedy nyní bylo ukázat se kněžím, kteří je měli 

zkontrolovat a prohlásit, zda jsou čistí. Pak by se mohli 

vrátit do společnosti, ke svým rodinám, do normálního 

života. Ježíš tedy neobchází Mojžíšův zákon, nezavádí 

nějaká nová pravidla, ale říká „Jděte a ukažte se kněžím!“ 

(14. v). Co je však dosti udivující, že jen jeden z deseti se 

vrátil, aby Ježíši poděkoval. Přece být někým zázračně 

uzdraven z tak strašné nemoci, jakou je malomocenství, 

být vrácen zpátky k rodině, do společnosti, do života je 

nesmírným „darem“, za nějž je samozřejmé poděkovat. 

Proč devět uzdravených tak samozřejmou věc neudělalo? 

Text žádné důvody ani podrobnosti jejich další cesty neu-

vádí. Avšak jeden se vrací, aby poděkoval. Zřejmě rozpo-

znal v tomto potulném rabínovi někoho víc než jen divo-

tvůrce. Tento zázrak v něm vyvolal vděčnost a nyní chce 

Ježíši poděkovat jako Bohu. Možná si uvědomil, že nestačí 

Bohu poděkovat jen v chrámu obětí, ale je třeba se obrátit a 

vrátit k Tomu, jenž reprezentoval a zpřítomnil Boží moc a 

Jeho přítomnost tady na zemi. Muž padá na tvář 

k Ježíšovým nohám a děkuje. 

Zajímavá je věta za touto infor-

mací. Jakoby na okraji, mimo-

chodem, je suše konstatováno, 

že „to byl Samařan“. Tento 

pouze informativně vypadající 

výrok, záznam je něčím víc. 

Autor textu tím zřetelně něco 

vyjádřil. Uvedl určitou narážku 

a pomocí ní chtěl něco sdělit. 

Jistě nechtěl obeznámit čtenáře 

s tím, odkud malomocný pochá-

zel. Je to jasný náznak určité 

výpovědi o tomto člověku. Sa-

mařané byli „občany druhé 

kategorie“, a to hlavně 

z náboženského hlediska. Byli to 

ti, na které se pravověrní Židé 

„dívali skrz prsty“.1 A právě 

tento příběh dává Samařana za 

příklad pravé vděčnosti. Jakoby 

zde byla polemika s tradičním 

přijímáním, nebo spíše nepřijí-

máním Samařanů. Jeden, ale ne 

jeden pravověrný Žid, Izraelita, 

ale Samařan, projevuje oprav-

dovou vděčnost. Co tím chce 

autor textu říci? Že by chtěl 

potvrdit Ježíšova slova, že chvá-

la, vděčnost Bohu, již nebude 

prokazována v Jeruzalémě, ani 

                                             
1 Jindřich Mánek ve své knize Když 

Pilát spravoval Judsko uvádí, že 

„napětí, které se vytvořilo mezi Židy 

a Samařany z příčin náboženských, 

rasových i politických, a jehož sym-

bolem byly oba znepřátelené chrá-

my, z nichž každý se dovolával 

toho, že jen on je tou pravou svatyní, 

se promítá i do některých stránek 

Nového zákona, které zrcadlí jak 

nepřátelství  Židů vůči Samařanům, 

tak i nepřátelství Samařanů vůči 

Židům.“ 
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„na této hoře“, ale v duchu a v pravdě, a to v případě, že 

člověk rozpozná v Ježíši toho Bohem poslaného Mesiáše, 

jenž měl přijít? 

Tento Samařan spontánně vyjádřil vděčnost. Je nám 

v mnohém příkladem. Vděčnost vede k aktivitě. Začíná 

postojem, ale samotný postoj nestačí, je třeba konat. Jsem 

vděčný, proto jdu a …  

Inspirativní je židovské pojetí vděčnosti Bohu. Kromě tří 

denních modliteb Izraelita pronáší během dne různá po-

žehnání tzv. berachot (plurál od beracha – požehnání), a to 

při různých příležitostech. Různé činnosti2 – práce, jídlo, 

pití, i různé jevy, jichž je svědkem, provází požehnání 

(beracha). Některá výslovně nařizuje Tóra, jako například 

požehnání po jídle - Deuteronomium 8,10: „Budeš jíst 

dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu 

dobrou zemi, kterou ti dal.“ Je to uvědomění si závislosti 

na Bohu a také projev vděčnosti za vše dobré (ale i zlé), 

jenž z Jeho ruky člověk přijímá. 

Spontánně projevovaná vděčnost lidem i Bohu (Ko-

loským 2,7; 3,15) e nesmírně důležitá. Přináší životu radost, 

spokojenost a dodává nám sil. 

Nejdůležitější je však vděčnost za spasení, které nám 

Bůh dal skrze svého Syna. Celý můj život by měl být 

„vděčností“ za tuto skutečnost. Z vděčnosti Bohu padám 

k Jeho nohám, jako ten Samařan, děkuji mu, a můj život již 

nepatří mně – jsem celý Tvůj (TOTUS TUUS EGO SUM). 

Tak jako ten Samařan, vraťme se k Němu, zdroji všeho 

dobrého, pokořme se před Ním a odevzdejme Mu 

z vděčností svůj život.  

Jsem vděčný za to, že mne Bůh zachránil, proto …  

Emil Macura 

(autor je absolvent Husitské teologické fakulty Karlovy univer-

zity v Praze) 

 

                                                 
2 Ale také vyslovuje berachu při uléhání: „Požehnaný jsi, Hospodi-

ne, Bože náš, Králi světa, jenž činí, že pouta spánku padají na mé 

oči a dřímota na má víčka. Buď vůle tvá, Hospodine, Bože můj a 

Bože mých otců, abys mi dal ulehnout v pokoji a opět v pokoji 

povstat. Ať mě neruší špatné myšlenky, ani zlé sny, ani zlé před-

stavy, ale ať je mé lože před tebou neposkvrněné. Osvětli mé oči, 

abych nespal spánkem smrti, neboť jsi to ty, který dává světlo 

zřítelnici oka. Požehnaný jsi, Hospodine, jenž osvětluje celý den 

svou slávou.“ Di Sante, Židovská modlitba, edice Oikumeně, 

Praha 1995, str. 135. 

galerie otců církve 

KLEMENT ALEXAN-

DRIJSKÝ 

Titus Flavius Clemens se na-

rodil v Athénách v pohanské 

rodině někdy v polovině 2. sto-

letí n. l. Žil po způsobu potul-

ných filosofů, prošel několika 

filosofickými školami. Jeho 

působištěm se poté stala egypt-

ská Alexandrie, kde se stal 

žákem filosofa Pantaina a po 

smrti svého učitele nastoupil na 

jeho místo vedoucího tamější 

křesťanské školy. V roce 202 

uprchl před pronásledováním, 

zemřel v Kappadokii před ro-

kem 215. 

 
Klement usiloval o sblížení 

řeckého a křesťanského myšlení. 

Byl ovlivněn platonismem. 

Sepsal trilogii složenou ze spisů 

Pobídka Řekům (Protreptikos 

pros Hellénas), Vychovatel 

(Paidagógos; trojdílný spis) a 

Stromata (Strómateis „Koberce”; 

8 knih).  

V Pobídce Řekům se snažit 

přesvědčit pohany k obrácení ke 

Kristu, poukazuje na nesmysl-
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nost pohanského náboženství. Spis Vychovatel nabízí 

mravní předpisy pro ty, kdo chtějí najít pravdu. Kristus 

vychovává ty, kdo jej následují. Stromata se skládají 

z různých tematických celků, řeší se zde např. záležitosti 

jako manželství, víra či mučednictví. 

V díle „Který boháč bude spasen?“ podává Klement ale-

gorický výklad Mk 10, 17-31. Není prý nezbytné vzdát se 

hmotného bohatství, je však důležité být od majetku vnitř-

ně svobodný 

MCH-NL 
 

ohlédnutí 

DOROSTOVÝ TÁBOR - SPÁLOV 

Letos (2009) jsme měli na přelomu července a srpna do-

rostový tábor na Spálově ve vojenském prostoru Libavá u 

Odry. Jeli jsme vlakem. Vystoupili jsme v Heřmánkách a 

poté pokračovali 5,5 km pěšky. Cesta nebyla nijak náročná, 

takže jsme ji všichni v pohodě zvládli. Když jsme přišli do 

tábora, měli jsme si vybrat stan, ve kterém budeme přebý-

vat následujících krásných osm dnů. Asi za 20 minut nás 

zavolali vedoucí a seznámili nás s řádem tábora. Poté jsme 

si měli vybalit věci. 

Večer nás rozdělili do tří skupin (klanů), které se jmeno-

valy Thoron, Astakus a Rochand. V těchhle skupinách jsme 

řešili různé úkoly, které nám zadali vedoucí. Na denním 

programu byly také VTH (velká táborová hra). To měli na 

starosti Renata Gorniáková a Zdeněk Marosz.  

Den po příjezdu (v neděli), 

jsme šli do takového lesního 

"kostelíka" spolu se sousedním 

táborem. Takže jsme měli takové 

kázání. Zpívali jsme písničky, 

modlili jsme se a povídali si. 

Hudební nástroje na táboře, 

byly kytary a bubny. Takže to 

znělo velmi hezky. 

Odpolední klidy jsme trávili 

buď koupáním v řece, nebo 

opalováním anebo hraním růz-

ných her. Tábor jsme si všichni 

užili, bylo plno legrace, super 

hry, skvělá voda v řece atd. Je 

toho prostě hodně. Určitě chce-

me příští rok jet znovu. 

Oblíbené písničky: Vďaka Je-

žíš, Prišli jsme ťa vzývať, Díky 

za tvůj kříž atd. 

Dominika Baronová 
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Za tento tábor jsem strašně moc vděčná, protože mi dal 

více, než jsem čekala… Hodně jsem se díky němu přiblížila 

k Bohu...  

Hedvika 

 

V týdnu od 25. 7. - 2. 8. 2009 jsme měli možnost trávit 

nádherné chvíle u řeky Odry na Spálově. Celý tábor probí-

hal ve středověkém stylu se všemi příslušnými náležitost-

mi. Dorosťáci byli rozděleni do tří klanů a po udělení úko-

lů bylo krásné sledovat, jak se se zápalem pustili do stavění 

pevností, výroby rytířských hábitů, vymýšlení a kreslení 

erbů a hymen. Při shromáždění všech klanů pak své nápa-

dy prezentovali. Musím říci, že se svých úkolů zhostili 

statečně a s vytrvalostí, jako praví rytíři a urozené dámy. 

  Každý den byl jedinečný, s bohatým programem, ale 

zároveň i odpočinkem, ve kterém dorosťáci hojně využívali 

řeky Odry. Mnohdy i vedoucí 

skončili po jejich „malém“ zá-

sahu „mokří až na kost“. Večery 

jsme pak trávili společně u tá-

borového ohně, přemýšlením 

nad Božím slovem, zpěvem pí-

sní a vzácnými rozhovory. 

  Den co den, měli dorosťáci 

příležitosti k duchovnímu růstu, 

k získávání praktických doved-

ností a k poznávání přírody. Na 

workshopech se naučili práci se 

sekyrou a nožem, rozdělávání 

ohně (i na vodě), lasování, roze-

znávání určitých druhů rostlin a 

stromů, orientaci podle azimutů, 

morseovce a další spoustě prak-

tických a mnohdy potřebných 

zručností. Celý týden rovněž 

probíhala velká táborová hra, 
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při které mohli využít většiny z těchto nabytých dovednos-

tí. Všichni bojovali velmi odvážně a za odměnu jsme na 

konci tábora pořádali „zlatou hostinu“, která zahrnovala 

spoustu dobrot. 

  Náš velký dík patří kuchařkám, Lence Smyčkové a Peť-

ce Jonsztové za jejich úžasné a s láskou připravované po-

krmy. ;) 

  Pro mne byl tento tábor obohacením a povzbuzením k 

další práci s naším dorostem a mladými lidmi.  

Také bych vás chtěla všechny poprosit, abyste ve svých 

modlitbách mysleli právě na tuto generaci mladých, proto-

že právě oni jsou naší budoucností. Modlete se za jejich 

vytrvalost a hořící srdce pro Boha. Děkuji! 

Renáta Gorniaková 

EXPOWAL 

aneb sbor „pro druhé“ 

 

Na jižním okraji severo-

německého města Hannoveru se 

nedaleko dálnice A7 rozkládá 

výstavní areál Světové výstavy 

Expo 2000. Je to neutěšený po-

hled. Jako nepotřebné harampá-

dí tady v řadách stojí a chátrají 

veliké opuštěné výstavní pavi-

lony, které byly kdysi pýchou 

svých zemí. Mezi nimi zde chát-

rá i ten náš, český. Už tady ne-

zpívá Karel Gott ani se neserví-

ruje česká kuchyně. Spíš tady 

v noci houkají sýčci.  Projíždíme 

s naším hostitelem pomalu au-

tem kolem dlouhé řady zbyteč-

ných památníků lidské hrdosti. 

Jen pár budov z celého areálu 

slouží nějakému účelu. Jedna 

z nich stojí až na úplném konci 

silnice. Má neobvyklý tvar 

velryby plující na hladině moře. 

Zdvižený ocas nenápadně při-

pomíná kříž. Za ní se uprostřed 

louky leskne v odpoledním 

slunci klidná hladina jezírka, 

kterou brázdí několik divokých 

kachen, a v pozadí je vidět už 

jen les.  Je to krásné zákoutí na 

okraji rušného města. 
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Vstupujeme do „břicha velryby“ neobvykle z boku. 

Hned u vchodu nás vítá starší paní, která tady má dnes asi 

službu. Před námi se otevírá vnitřní prostor. Obvodové 

stěny jsou prosklené, nad námi se klene oblý dřevěný strop 

spočívající na mohutných dřevěných nosnících. Tento pro-

světlený přízemní prostor zabírá jen menší část budovy, 

působí příjemně a docela útulně. Je tady už pár desítek lidí, 

starších i mladších. Jsme v kostele. A náš průvodce je zde 

pastorem.  

Není to ale obvyklý kostel. Před námi, přímo v centru 

této prostory, stojí mohutný a rozlehlý barový pult, od 

kterého se šíří vůně. Za pultem s fortelem profesionála 

servíruje teplé jídlo host a nefalšovaný kuchař 

s odpovídající

mi proporce-

mi těla. Žalu-

dek ihned 

připomíná, že 

už mu při 

prohlídce 

Hannoveru 

přece jen 

trochu vy-

hládlo. Dnes 

se, ostatně jako vždy, servírují těstoviny, tedy pasta, jak 

tomu tady říkají. S talířem těstovin a sklenicí ovocného 

moštu odcházíme k malému stolečku.  

Ani chvíli od té doby, co jsme vstoupili dovnitř, nezů-

stáváme osamoceni. Stále se nám někdo věnuje. Seznamuje 

se s námi starší elegantní dáma, 

ze které se vyklube sestra pana 

faráře, který dnes bude kázat. 

Když se dozví, že jsme z Česka, 

hned připomíná „Marienbad“, 

kde si užila moc hezký pobyt. 

Po chvíli se k našemu stolku 

přiblíží mladší muž a dáma mu 

uvolní své místo. Prozatím se 

s námi tedy rozloučí a odchází 

za dalšími příchozími. Během 

půl hodiny se tak seznamujeme 

se šesti, sedmi lidmi, kteří o nás 

jeví zájem velmi příjemným a 

přirozeným způsobem. Ale 

musíme pospíchat, protože už 

bude začínat večerní bohosluž-

ba. Rychle je potřeba odložit 

talíř do koše na nádobí a posadit 

se do některé z řad židlí, protože 

už začíná hrát hudba. Klávesy, 

rytmické nástroje a dvě zpěvač-

ky dnes budou tvořit orchestr, 

který doprovází zpěv moder-

ních křesťanských písní, jejichž 

text je promítán na plátno. Po 

několika písních nás všechny 

uvítá místní pastor (neopomene 

uvítat hosty z Česka) a pak se za 
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řečnický pultík postaví starší kazatel, který tady dnes bude 

sloužit. Nejdříve otevře nikoliv Bibli, nýbrž noviny. Po 

chvíli ale na Bibli přece jen taky dojde. Celé průčelí je pro-

sklené, a tak během programu mohu kromě kazatele a 

kapely pozorovat také krásnou klidnou předvečerní příro-

du. Ono se to hodí, protože z kázání rozumím jen pár slov 

(třeba „Gott“, „Amen“ nebo „Michael Jackson“). 

Na konci 

bohoslužeb je 

Večeře Páně. 

Všichni stojí-

me v kruhu a 

podáváme 

chléb i kalich 

s vínem jeden 

druhému. 

Každý z nás 

pak svému sousedu při předání kalichu s vínem má říci 

jakousi větu. Protože netuším, oč jde, a nedokážu ji ani 

přibližně zopakovat, raději předávám sousedce kalich jen s 

úsměvem. Po bohoslužbách se opět podává pasta. My ale 

přijímáme nabídku mladé sympatické paní učitelky, která 

se nás ujala, a jdeme si prohlédnout budovu. Stoupáme po 

širokém schodišti o patro výš, kde se před námi teprve 

otevírá obrovská plocha pod klenutou střechou tvořící tělo 

velryby. 

Zde se konají 2 krát v měsíci nedělní bohoslužby, které 

navštěvuje pravidelně asi 400 lidí. Ono by to nebylo nic 

neobvyklého, kdyby ten kostel patřil k nějakému dobře 

fungujícímu sboru. Jenže žádný místní sbor zde vlastně 

neexistuje. Neexistuje tady žádná kartoteka, žádná matri-

ka.  Tento sbor nemá žádné členy. Je určen pro ty lidi, kteří 

by do normálního kostela třeba nikdy nevkročili. V celém 

Německu a také v Hannoveru žije spousta lidí, kterým 

církev není sympatická, které třeba zklamali faráři, kteří 

nechtějí být členy žádné církve, kteří nechtějí v neděli pra-

videlně chodit na bohoslužby. A přesto tito lidé občas mají 

touhu setkat se s Pánem Bohem. Tady jsou vítáni, sem zase 

někdy příště přijdou, až budou chtít. A tak se jich tady o 

Vánocích sešlo 960. Tady je takový „jiný“ kostel, „jiný“ 

pastor.   

Základem sboru je pastor a jeho tým dobrovolníků, křes- 

ťanů všech věkových skupin, 

kteří jsou nadšeni myšlenkou 

vytvořit místo pro setkávání 

s Pánem Bohem. Bez nich by 

tato myšlenka zůstala jen hez-

kou utopií. Tito spolupracovníci 

se se svým pastorem pravidelně 

setkávají a hovoří spolu, modlí 

se spolu. Přemýšlejí společně o 

vizi, o cílech, o tom jak jich do-

sáhnout.  

Není to snadné, protože tento 

sbor si musí na sebe vydělat a 

provozní náklady jsou nemalé. 

Patří k lutherské zemské evan-

gelické církvi, ale ekonomicky je 

naprosto nezávislý. Největší 

příjem zajišťuje pronájem této 

atraktivní budovy pro účely 

různých konferencí. Také mar-

keting je nesmírně důležitý pro 

existenci tohoto sboru. Budova 

totiž stojí na klidném místě za 

městem mimo každodenní ruch, 

a tak je potřeba hledat různé 

způsoby, jak o této možnosti dát 

lidem vědět. Marketing je tu 

povýšen na evangelizaci. Bez 

obrovské odvahy riskovat a 

zkusit něco dosud nevídaného, 

bez nápadů, bez nadšené a vy-

trvalé práce a bez profesionální 

kvality by to nefungovalo. Bez 

Božího požehnání by to bylo 

marné úsilí.  

Krédem tohoto sboru je „ne-

být zde pro sebe“, ale „být zde 

pro druhé“. Cílem není „mít 

členy“, ale jen umožnit setkání 

s Pánem Bohem každému, kdo 

chce. Reklamní slogan „Eine 

unglaubliche Kirche!“ říká 

pravdu. 
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Večer se s pastorem Heino Masemannem loučíme. 

Vzpomínáme na jeho návštěvu ve sboru v Českém Těšíně 

Na Rozvoji před 19-ti léty. Z tehdy mladého vikáře, který 

se pozorně učil od jiných, je dnes zkušený vůdce, který 

v církvi realizu-

je právě ty cíle, 

se kterými si 

církev dosud 

nevěděla rady. 

Uplynula již 

řada týdnů, ale 

radost z toho, 

že ve vzdá-

leném Hanno-

veru jsou lidé 

nám tak blízcí, ta nevyprchala. 

A jestli tento sbor „pro druhé“ někdy navštívíte, neza-

pomeňte vyřídit pozdravy z Českého Těšína.  Informace 

najdete na http://www.expowal.de 

VK-NL 

 

komentář  
 

„ODPUSŤ MU TAK JAKO JÁ“ 

Tato slova jsme zpívali v jedné z písní ve čtvrtek 

v podvečer, kdy proběhlo netradiční setkání nazvané „bo-

hoslužby pokání a smíření“.  Dovolil jsem si dát do pera 

některé myšlenky a prožitky z této nevšední akce. Začnu 

poděkováním Radkovi Palackému, který se zodpovědně a 

pod Božím vedením skvěle zhostil role kazatele a moderá-

tora celého programu. Žalmy č. 51, 103, slovy z knihy Ka-

zatel a listu do Korintu nás, asi 30 duší v kostelních lavi-

cích, dokonale usvědčil z vlastních hříchů a ukázal nám 

potřebu odpuštění. Ne, že bychom to dřív nevěděli, vždyť 

proto jsme přišli, ale atmosféra a posloupnost biblických 

veršů zapůsobila jistě na každého z nás. Také jsme dostali 

prostor k vlastním vyznáním a prohlášením. Kdo chtěl, 

mohl předstoupit a na mikrofon říci, co má na srdci. Ně-

kteří z nás, včetně našeho staršího faráře i bývalého faráře, 

nyní sloužícího v Písku, toho skutečně využili. Při pozor-

ném poslechu všech řečníků jsem si uvědomil, že bychom 

všichni rádi pracovali v lásce a jednotě ve sboru na Božím 

díle, ale přílišná upjatost 

k některým věcem či problé-

mům nám v tom doposud bráni-

la. Takové to: „Já bych chtěl, 

ALE vadí mi to, tamto a tohle.“ 

A tak se dostávám k jádru celé-

ho setkání. A tím je utnout to 

ALE a „Já bych chtěl“ proměnit 

v „CHCI“.  

CHCI ODPUSTIT 

CHCI, ABY MI BYLO OD-

PUŠTĚNO 

CHCI ŽÍT V LÁSCE A POKO-

JI S BRATRY A SESTRAMI 

VE SBORU 

K TOMU MI DOPOMÁHEJ 

BŮH 

Minulost již nezměníme, ale 

čeká nás budoucnost v Boží 

přítomnosti a přitom si již poně-

kolikáté kladu otázku: „Vejdou 

do Božího království 2 navzájem 

znesváření křesťané?“ Asi těžko. 

A dále: „Vejdou do Božího krá-

lovství křesťané, kteří si naoko 

odpustili, ale v srdci mají stále 

zášť a hněv?“ Ještě obtížněji. 

Proto pevně věřím, že pronese-

ná slova pokání a odpuštění, ať 

nahlas či v duchu byla opravdo-

vá a srdce nás všech přitom ryzí.  

Tyto bohoslužby a následná 

večeře Páně byly důležitým, leč 

„pouhým“ skokanským můst-

kem. Jsem vděčný za všechny, 

kteří na něj vystoupili, aby se 

opět vrhli do vod všedních dnů, 

kde pak bude časem ověřeno, 

zda jsme to všechno, co nás 

tížilo a co by nás stahovalo ke 

dnu, skutečně nechali pod 

můstkem. 

http://www.expowal.de/
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Milý bratře, milá sestro, třeba jsi si jist, že tvé pokání a 

prosba za odpuštění byla pokorná a srozumitelná a od 

ostatních bratrů a sester očekáváš minimálně stejnou dáv-

ku pokory. Možná tě třeba někdo ani nepoprosil za odpuš-

tění a toužíš, aby misky na vahách byly vyvážené. Dovol 

mi říci, bratře a sestro, že jsem přenechal váhy Bohu. On se 

mě nebude ptát na to, jak jsem posuzoval postoje druhých, 

zda byli stejně pokorní, či nikoli. On se bude dívat přede-

vším na mne. Zda jsem odpustil, zda jsem prosil za odpuš-

tění, ale také, zda jsem dokázal snést alespoň špetku 

z hromady křivd, které snášel Ježíš. 

Bohoslužby pokání a smíření byly pro mne dobrou a na-

dějnou příležitostí k uvědomění si a vyznání vlastních vin. 

A mohl jsem slyšet skvělou zprávu, že mi má přestoupení 

odpouští jak Bůh, tak všichni zúčastnění. Z toho se raduji, 

a ačkoli nyní byla tato akce potřebnou, nejlepším výsled-

kem bude, když se stane nepotřebnou. 

MSCH-NL 

 

zamyšlení 

HOUSLE V METRU 

 Na stanici metra ve Washingtonu DC se posadil muž a 

začal hrát na housle; Bylo studené lednové ráno. Hrál asi 

45 minut Bachovy skladby. Během té doby, jelikož byla 

špička, prošlo stanicí odhadem tisíce lidí, většina z nich 

cestou do práce. Po třech minutách prošel kolem muž 

středního věku a všiml si hrajícího muzikanta. Zpomalil 

krok a na pár minut se zastavil, pak spěchal za svými po-

vinnostmi. O minutu později dostal houslista svůj první 

dolar: nějaká žena mu hodila peníze do krabice a bez za-

stavení pokračovala v chůzi. Po několika minutách se ně-

kdo opřel o zeď a poslouchal, pak se podíval na hodinky a 

odkráčel. Evidentně spěchal do práce. 

Nejvíce pozornosti mu věnoval 3letý chlapec. Matka jej 

vlekla kolem, spěchala, ale dítě se zastavilo a dívalo na 

houslistu. Nakonec jej matka postrčila, dítě pokračovalo 

v chůzi, ale celou dobu se za houslistou ohlíželo. 

Toto se opakovalo s několika jinými dětmi a všichni ro-

diče, bez výjimky, je nutili pokračovat v chůzi. Za celých 45 

minut hry se na chvilku zastavilo pouze 6 lidí. Asi 20 mu 

dalo peníze, aniž by zpomalilo svůj krok. Vybral 32 dolarů. 

 Když skončil a nastalo ticho, 

nikdo si toho nevšiml. Nikdo 

nezatleskal, Nikdo jej nepoznal. 

Nikdo nevěděl, že tím houslis-

tou byl Joshua Bell, jeden z 

nejlepších hudebníků na světě. 

Hrál jedny z nejtěžších skladeb, 

které byly kdy složeny na hous-

lích za 3,5 milionů dolarů. Dva 

dny před tím,  než  hrál v metru, 

vyprodal Joshua Bell divadlo 

v Bostonu, za průměrnou cenu 

sedadla 100 dolarů.  

Toto je skutečná historka. In-

kognito hra Joshuy Bella ve 

stanici metra byla zorganizová-

na deníkem Washington Post 

jako součást experimentu o 

vnímání, vkusu a prioritách lidí.  

 Zadání bylo: na běžném oby-

čejném místě v nevhodnou 

dobu, dokážeme vnímat krásu? 

Dokážeme se zastavit a ocenit ji? 

Poznáme v neodpovídajících 

souvislostech talent? 

Jedním z možných závěrů to-

hoto experimentu je, že jestliže 

nemáme chvilku se zastavit a 

naslouchat jednomu z nejlepších 

hudebníků na světě, hrajícímu 

nejlepší kdy napsanou hudbu, 

kolik dalších věcí nám uniká? 

 Položme si každý tuto otáz-

ku… 

Autor neznámý 
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fejeton 

TO VÍŠ, ÁLOJZ, KRÍÍÍZE!!! 

Tak došlo i na nás. Důsledky ekonomické krize, tedy 

spíš recese, jak říkají ekonomové (zní to líp), se vplížily i do 

našeho 1+1. Po některých kamarádech, příbuzných a zná-

mých přišel o práci i můj muž. A tak jsme se s Kristýnkou 

rozhodly, že místo nadávání na hypotéky, Obamy, podpo-

ry, Kalousky a úřady práce pomůžeme taťkovi najít nový 

džob. 

„Janko, příště volím komunisty,“ vpouštím do bytu na-

šeho dlouholetého kamaráda Mirka. „Cože?“ směju se. 

Mirek je bez práce už přes půl roku. Svou náladou momen-

tálně připomíná těhotnou ženu, protože jeho myšlení je za 

pár minut už zase silně pravicové. Po tom, co asi půl hodi-

ny mluví a já řeknu dvě slova, odchází domů, aby rozeslal 

další várku svého životopisu. Počítaje odbyt, určitě by 

předčil otřepané prezentace, nekonečně kolující interne-

tem. 

Mě tvorba choťova životopisu teprve čeká. Blahořečím 

dnešní době, ve které už nemusíme psát o dělnickém pů-

vodu rodičů. Do chvíle, kdy se mi rozjedou řádky a sloup-

ce a strukturovaný životopis dostane lehce avantgardní 

ráz. Až jednou budu dělat svůj životopis, počítačovou 

gramotnost ve schopnostech určitě neuvedu. 

Večer trávíme hledáním mužova maturitního vysvědče-

ní a přesným názvem studijního programu na vysoké 

škole. I praxe mi působí jisté starosti. Zvlášť první práce, 

v níž se drahý realizoval půl roku, než šla firma tak nějak 

ke dnu. Název zaměstnání? Asistent stavby. Popis zaměst-

nání? 

„Cos tam přesně dělal?“ volám do kuchyně. 

„Co jsem tam dělal? Stěhoval archiv, nudil se, utíral 

prach,“ potěší mě odpověď. 

„To tam přece nemůžu napsat,“ děsím se, „cos tam měl 

dělat?“ 

„Měl jsem tam být asistentem na stavbě,“ krčí rameny. 

„No a co si pod tím mám představit?“ durdím se. 

„No to fakt nevím,“ břinkne někdo kuchyni skleničkou, 

„já tam utíral prach!“ 

Končím s popisem zaměstnání a z taktických důvodů 

nepíšu raději nic. Nadchází další dilema – lze němčinu der 

di das psí ocas považovat za 

aktivní a člověka, který because 

přečte jako bečos, za lehce po-

kročilého v angličtině? Nebude 

jazyková znalost „čeština – 

aktivní“ působit v životopise 

lehce úsměvně? 

Zvoní zase Mirek. „Pojedem 

do Prahy, najmeme si společně 

byt!“ „Hmm,“ připustím a muž 

se zaškaredí, že víc než jedno 

„hele, vyyď“ denně mu působí 

srdeční slabost. „Tak tohle si 

pověsíme k záchodu,“ vytahuju 

obrovský plakát Simpsnů a 

věnuji ho jako dárek Mirkovi 

k narozeninám. Mirek se potěší 

a odchází domů, aby vytvořil 

seznam, kdo kdy bude mýt 

nádobí.  

Rozesíláme první dávku mu-

žova životopisu a současně ho 

vystavujeme na všechny možné 

pracovní portály. Čekání na 

mail nebo telefonát mi pak při-

pomíná začátky našeho vztahu, 

kdy jsem si mobil nosila i do 

koupelny a mail aktualizovala 

co minutu, co když On zavolá 

nebo napíše. A jednoho dne… 

Opravdu zvoní telefon! Nezná-

mé číslo. To bude ono – čeká nás 

zářivá budoucnost! Choť 

s očekáváním přijímá hovor. 

„Ano, to jsem já… ano, hledám 

práci. Ne, to asi ne… opravdu 

bych nechtěl chodit po bytech a 

nabízet vaše produkty. Nashle-

danou… ne… jistě, nashleda-

nou. Ne… určitě ne… promiňte, 

musím jít,“ praští s telefonem.  

„Neboj, něco se najde,“ vysí-

lám ho na procházku 
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s kočárkem. Dnes prohledám přímo stránky firem na in-

ternetu. Počet nalezených: 1997. Každou musím otevřít a 

zjistit, jestli přímo na webu neinzerují volná místa. Po 

několika hodinách mě začíná divně štípat v očích a můj 

organismus je dokonale přizpůsoben: tupě zírám, klikám, a 

vždycky, když vidím slovo kariéra nebo volná místa, za-

mrazí mě v zádech.  

Mezitím mi Mirek posílá svůj motivační dopis. Po jeho 

přečtení člověk pochybuje, jak vůbec někdo může bez 

Mirka existovat. Ti zaměstnavatelé jsou tak nevděční!  

Zbývá mi poslední firma. Zvoní kamarádka Verča. 

„Jejda, co se ti stalo,“ spráskne ruce, když mě vidí, „jsi 

nemocná?“ „Cože?“ divím se a jdu k zrcadlu. Opravdu, 

vypadám jako angorský králík. Nicméně úkol je splněn. 

Našla jsem firmy, které mají volná místa. Posíláme obligát-

ní životopis. Dvě firmy se ozývají. Muž se chystá na poho-

vor. 

„Vyřiď Jarkovi, že na pohovor nemůže jít jen tak,“ nabá-

dá mě mamka, „hlavně ať si vezme… tedy nebere kostko-

vanou sukni. Chci říct svetr.“ „Vyřídím mu to,“ uchechtá-

vám se.  

Tak uvidíme. Třeba s tou sukní zítra zapůsobí.  
JF-NL 

 

aktualita 

PAPEŽ BUDE V ČESKU MLUVIT O VÍŘE, 

NADĚJI A LÁSCE 

Hlavním tématem ná-

vštěvy papeže Benedikta 

XVI. v České republice bude 

pojednání o třech základních 

životních postojích – víře, 

naději a lásce. Informoval o 

tom hlavní koordinátor pří-

prav papežské návštěvy 

biskup Václav Malý s tím, že 

trojlístek témat Vatikánu 

navrhla Česká biskupská 

konference. Podle Malého 

jde o témata, která se netýkají pouze praktikujících věří-

cích, a papež by tak mohl přitáhnout zájem i českých nevě-

řících. 

"Při velkých setkáních zazní 

vždy jedno z těchto velkých 

témat. Naději potřebujeme dnes 

všichni, zvláště v době krize. 

Láska znamená umět se oběto-

vat, vnímat toho druhého, umět 

mu posloužit. To jsou aktuální 

témata, která se netýkají čistě 

věřících, ale mohou být nabíd-

kou i pro ty, kteří stojí mimo, 

kteří jsou hledající a touží po 

duchovním zakotvení," řekl 

Malý. Vlastní obsah papežových 

projevů ale nadále zůstává ne-

známý a podle Václava Malého 

jej neznají ani biskupové. 

"Církev bude papežovu ná-

vštěvu hodnotit ex post. Ne-

chceme, aby to, co na ní bude 

řečeno, bylo zapomenuto, což se 

u takových velkých akcí větši-

nou stává. Proto byla před pa-

pežovou návštěvou věřícím 

nabídnuta devítidenní duchovní 

příprava. Skládala se z modliteb, 

ze čtení úryvků Písma svatého a 

zásadních myšlenek 

z Benediktova díla," dodal Malý. 

Papež Benedikt XVI. je známý 

svým intelektuálním založením. 

Je vysokoškolským profesorem, 

profesuru na univerzitě v Bonnu 

získal v roce 1959 ve svých dva-

atřiceti letech. Faktickou pod-

mínkou pro kontakt s věřícími je 

přitom přístupnost a srozumi-

telnost pronášených slov. Podle 

Malého by ale ani to neměl být 

pro papeže problém. "Je pře-

kvapivé, že tento výsostný inte-

lektuál dovede mluvit velmi 

jednoduchým způsobem, aniž se 
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ztrácí razance obsahu toho, co chce vyjádřit," řekl biskup. 

Podle Malého se jedná především o duchovní návštěvu. 

Čeští biskupové nepředpokládají, že by papež nějakým 

zásadním způsobem v Česku otevřel problematiku vyrov-

nání státu s církvemi. Podle pražského arcibiskupství by 

Benedikt XVI. neměl ani prozradit, kdo nahradí kardinála 

Miroslava Vlka.  
Zdroj: http://www.ct24.cz 

 

VYJÁDŘENÍ EKUMENICKÉ RADY 

CÍRKVÍ V ČR K SOUČASNÉMU VZTA-

HU STÁTU A CÍRKVÍ 

Ekumenická rada církví v ČR s lítostí a se značným zne-

pokojením vzala již před několika měsíci na vědomí zprá-

vu o ukončení práce parlamentní komise pro narovnání 

hospodářských vztahů mezi státem a církvemi. Mrzí nás, 

že několikaletá náročná práce zástupců státu i církví byla 

opět zmařena. 

V současné době jsme velmi znepokojeni tím, že se ne-

dořešený vztah státu a církví objevuje i při volební kampa-

ni, přičemž jsou zkreslovány doposud nezpochybňované 

historické skutečnosti, stejně jako i doporučení a vyjádření 

expertů, se kterými vládní i parlamentní komise pro na-

rovnání hospodářských vztahů spolupracovaly a využíva-

ly je pro svá jednání.  

Členským církvím ERC leží na srdci budoucnost našeho 

státu a hodlají se účastnit všeho, co je pro občany tohoto 

státu prospěšné a dobré. Předpokladem pro takovou služ-

bu však musí být jistota, že náš stát je státem právním, ve 

kterém nelze zkreslovat údaje a data pouze na základě 

momentální poptávky. S lítostí konstatujeme, že vyostře-

nost předvolební kampaně a stranické soupeření, ve kte-

rém lze jen těžko skrývat osobní ambice jednotlivých akté-

rů, v nás posilují vědomí, že právu a spravedlnosti se při-

suzují pouze role služebné a účelové. 

Církve Ekumenické rady si uvědomují problémy společ-

nosti v době hospodářské krize a jsou ochotny k dialogu. 

Na druhou stranu si uvědomují zodpovědnost za ty, kte-

rým slouží. Velkou pomocí a ziskem pro celou společnost 

je každý odpovědný a poctivý občan naší vlasti. To vícená-

sobně platí v době, v níž přibývá různých rodinných krizí, 

duševních chorob, depresí, 

závislostí stejně jako i ponižová-

ní důstojnosti člověka nebo 

povyšování lži na úroveň běž-

ného prostředku jednání mezi 

lidmi. Církve ERC znovu opa-

kují, že nehodlají hromadit 

majetek, ale budou jej využívat 

pro další rozvíjení práce potřeb-

né pro celou společnost. Takové 

službě však brání současný stav, 

kdy narovnání hospodářských 

vztahů mezi státem a církvemi 

bylo zastaveno. Církve jsou nyní 

opět účelovým využíváním a 

účelovou interpretací údajů 

některými stavěny před celou 

společností téměř do pozice 

nepřátel, do pozice, se kterou 

ostatně mají z dob totalitního 

režimu mnoho zkušeností. 

Zůstáváme dále připravení k 

serióznímu dialogu a hledání 

řešení. Odmítáme, aby proble-

matika vyrovnání státu a církví 

byla znovu používána propa-

gandistickým způsobem v poli-

tickém boji. 

Zároveň vyznáváme, že více 

než majetek je pro nás věrnost 

Ježíši Kristu, Pánu církve. Proto 

nebudeme pro dialog se státem 

užívat stejných metod, jaké jsou 

vůči nám dnes z některých stran 

uplatňovány. Historická zkuše-

nost nám dává jistotu, že režimy 

odcházejí, zatímco Kristus zů-

stává a s ním i jeho lid. 

Praha 12. 9. 2009 

Zdroj: 

http://www.ekumenickarada.cz/ 
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co nás čeká 
KAM pořádá seminář Studium Kristovy služby v 

termínu 7. - 8. 10. 2009, Hotel Malenovice. Ježíš se v 

období své 3leté služby věnoval 12 mladým mužům. 11 z 

nich si Bůh použil k tomu, aby začal hnutí Ducha svatého, 

které pokračuje dodnes. Jaké byly Jeho priority, když slou-

žil těmto svým učedníkům? Může nám být Ježíš příkladem 

pro službu i v dnešní době. Více na http://seminare.kam.cz. 

Dne 15. 10. se v Českém Těšíně uskuteční finále 

recitační soutěže zaměřené na duchovní poezii pro žáky 

základních a středních škol. 

Kostelní pěvecký sbor Ježíšova kostela bude mít 30. 10. 

v 17:00 hod. koncert ku příležitosti 85. výročí svého 

založení. 

Česká evangelikální aliance v partnerství se sborem 

Bratrské jednoty baptistů v Brně pořádá 31. 10. 2009 v Brně 

konferenci na téma Církev a rozvod. Hlavním řečníkem 

konference je Ing. Pavel Raus, M. A. Clin. Psy, M. A. Theol. 

Další informace naleznete na stránkách konference: 

http://www.ea.cz/konference/KoRozvod 

Mezinárodní vědecká konference s názvem Šlechtic 

v Horním Slezsku v novověku – Vztah regionu a centra na 

příkladu osudů a kariér šlechty v Horním Slezsku se koná ve 

dnech 5. – 6. 11. v Cieszynie. První den proběhne 

v zasedacím sále Radnice a druhý v zasedacím sále 

Uniwersytetu Śląskiego, ul. 

Bielska 62. Na konferenci 

vystoupí se svým příspěvkem 

řada zajímavých odborníků 

nejen z Katedry historie 

Ostravské univerzity, Institutu 

historie Uniwersytetu Śląskiego 

či Muzea Těšínska. Podrobný 

program naleznete na 

internetových stránkách 

Katedry historie Ostravské 

univerzity http://ff.osu.cz/khi. 

 

DOROST A MLÁDEŽ 

Modlitební skupinka pro 

dívky se uskuteční v neděli 

27. 9. a 11. 10. od 18:00 hod. na 

faře. 

Koncert modliteb a chval: 

„Dokud dýchám“, naší mládež-

nické kapely, pro naše mládeže 

bude v pátek 2. 10. v 18:30 hod. 

v Hodslavicích. Velice se těšíme 

a chceme podpořit naši kapelu. 

Odvoz zajištěn.  

http://seminare.kam.cz/
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Pobyt mládeže bude 30. 10. - 1. 11. na chatě Kyčera. Bu-

kujte v kalendáři! Další mládeže viz web: 

http://www.mladezrozvoj.estranky.cz 

Dorost se sejde v sobotu 3. 10. v 10:00 hod. a Sgt. Black 

povede sportovní dopoledne venku nebo v tělocvičně (dle 

počasí), 10. 10. k tématu Potraty a 17. 10. k tématu Prachy, 

prachy, prachy 

Zveme mládežníky i dorosťáky na Seniorátní konferen-

ci mládeží SCEAV, která bude 24. 10. od 8:30 hod. ve sbo-

ru  SCEAV v Albrechticích. Konference nese téma: Spočítej 

si to. Na konferenci uslyší účastníci skvělé řečníky, inspira-

tivní společné chvály, zahrajeme hry, něco vyrobíme a 

uvidíme se starými známými, nebo poznáme nové lidi. 

Předpokládaný konec akce je 18:30 hod. Odvoz zajištěn.  

Dorosťáci se už teď mohou těšit na půltábor Kyčera 

v termínu 14. – 17. 11. Bukujte v kalendáři! 

Prosíme o modlitby za všechny náboženství, které 

učíme na školách, za vedoucí, kteří chystají skvělé dorosty 

a mládeže a také pokus o evangelizační Rock Solid klub na 

českém Gymnáziu a v neposlední řadě za nové 

konfirmandy. Prosíme rodiče, aby pamatovali na 

víkendovky, které děláme a povzbudili mladé, aby jeli.  

Zájemci o návštěvy, rozhovory, pomoc, nechť se ozvou u 

pastora pro mládež na faře, kontakt: 608322213, 

palacky.radek@centrum.cz. 

 

inzerce 
 

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

nahrávky kázaní nejen br. Kaczmar-

czyka 

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 
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