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NOVOROČNÍ POVZBUZENÍ 

Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. 

Z pokolení do pokolení trvá tvá věrnost, upevnil jsi 

zemi a ta stojí.  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, 

osvěcuje moji stezku. 

 Ž 119;89-90,105 

 
Pozdravuji Vás všechny – milí sborovníci a vytrvalí 

modlitebníci – v tomto novém roce 2010. Čím vás mohu 

povzbudit k radosti, k dobrým počinům, k pokornějšímu 

kontaktu s Ježíšem i se svými blízkými, k vyrovnanosti 

srdce i duše?  Několik veršů mi vyvstává na mysli a já se 

nemohu rozhodnout, který z nich vás nejvíce potěší, 

nadchne pro novou službu Pánu, ujistí o Boží úžasné lásce 

ke každému z nás, přesvědčí o plnosti dnů prožívaných 

s Božím slovem, s modlitbou.  

Přemýšlím o příštích dnech, které budeme společně pro-

žívat v našem sborovém životě. Nezáleží na našich plánech 

– záleží na tom, 

jaký plán má pro 

nás Ježíš Kristus. 

Mnohými zaslí-

beními nás ujiš-

ťuje o tom, že 

jeho záměry 

s námi jsou jen 

dobré …co s vámi 

zamýšlím, znám 

jen já sám, jsou to 

myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budouc-

nosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás 

vyslyším (Jer.29). Návod je jasný – máme volat a chodit 

k Pánu, modlit se a pak již nic nestojí v cestě, aby nám 

odpověděl. Jak jednoduché!  Dodržme postup a buďme 

vytrvalí. V našem sboru probíhají modlitby několika 

Pokračování na str. 2 

SLOVO EDITORA 

Vážení čtenáři, s Boží pomocí 

jsme mohli vstoupit do nového 

roku a mnohé nás čeká. Asi se 

shodneme, že do nového roku 

potřebujeme být povzbuzeni. 

Hned v úvodu nás povzbuzuje 

sestra kurátorka Danka Géryko-

vá – hlavně k vytrvalým modlit-

bám, k budování vztahů ve 

sboru i k štědrosti. 

V tomto čísle se budou za-

mýšlet hned 3 naši faráři. Bratr 

Stanislav Kaczmarczyk nad 

neposlušností nejen izraelského 

národa, bratr Radek Palacký nad 

křesťanským shromážděním a 

bratr Štěpán Janča, administrá-

tor našeho sboru, otevře novou 

rubriku „Slova pastora“, která 

bude věnována aktuálním a 

každodenním problémům křes-

ťanů. Pevně doufáme, že tato 

rubrika Vám pomůže v pra-

ktickém řešení také vašich pro-

blémů. 

Objevíte ještě jednu novou 

rubriku: „Z dějin české reforma-

ce“, kterou připravuje Michal 

Chalupski. 

Chceme upozornit na pro 

křesťany nepříznivou situaci 

v Nigérii, více se dovíte z do-

pisu Mileny Youngové. 

Tak, milí čtenáři, nebudu již 

Vás zdržovat, pojďme se začíst. 
Lenka Smyčková 
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modlitebních skupinek – mládeže a dorostu, středeční 

skupiny 25+, čtvrteční večery, každodenní „ve 21hod“ a 

opět bude probíhat od 31.1.-28.2. nepřetržitý modlitební 

řetěz všem už dobře známý pod názvem Modlitby 24/7 

(navazující modlitební soustředění 24 hodin denně po 7 

dní v týdnu).  A samozřejmě ty nejcennější modlitební 

chvíle - Vaše rodinné! Kéž jsme vytrvalí, kéž si můžeme 

přivlastnit i toto Boží ujištění:  …Neotevřu vám snad nebeské 

průduchy a nevyleji na vás požehnání? 

 V modlitbách se přimlouvejme za mladou generaci – od 

nejmenších, aby rostli v harmonických rodinách, přes do-

spívající – aby byli uchráněni před svody světa, k těm, kteří 

si hledají své místo v životě – aby je nalézali a společně 

tvořili kruh křesťanské mládeže.  Prosme Pána za mladá 

manželství, prosme za manželství letitější, prosme za 

všechna naše rodinná hnízda, aby nemusela procházet 

obdobím lidských ztrát. Prosme za sebe vzájemně, aby-

chom si byli povzbuzením.  Prosme Pána za naše kazatele 

– pastýře našeho sboru a děkujme za službu bratrů farářů 

Stanislava, Marcina, Štěpána, Marka a jáhna Radka. Pane 

Ježíši, každý den chceme prožívat Tvoji Boží blízkost a 

Tvoji ochranu. 

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. 

Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mne duchem oddanos-

ti. Ž.51 

Život sboru – to nejsou jen bohoslužby, na něž přichází-

me svátečně naladěni, nebo společné modlitby a příjemné 

večernice a sborové dny, kde se všichni na sebe jen usmí-

váme. Život sboru to jsou i různé vztahy, sympatie, názo-

ry, povahy. Vyznat se v tom všem lze jen přes našeho Pána 

Ježíše Krista, který od nás očekává svornost. Modlitbou lze 

překonat všechny neshody. Nikdy nejsme hotoví lidé – 

dáme-li se do Božích rukou a prosíme-li Pána, aby konal – 

s námi konal – pak nás může těšit, že každým tím problé-

mem, bolestí, trápením, křivdou, ale i každým úsměvem, 

vděkem, pohlazením, poděkováním, dobrým slovem – 

tedy tím vším co provází naše společné sborové soužití 

jsme vychováváni a tvarováni. Ať každý z nás, Pane, jsme 

tvárná hlína ve Tvých rukou.  

Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen 

užitek. Job 22 

Sbor křesťanů nežije jen duchovním životem, ale také 

tím úplně praktickým, materiálním. A tuto část pokrýváte 

také zcela Vy! Bez Vašich darů a obětí by ve sboru nebylo 

možno nic pořídit, opravit, zvelebit, zkrášlit, posunout 

v čase použitelnosti. V tomto 

roce by bylo vhodné dokončit 

opravu vitráží oken – ve věžním 

prostoru, a také dle finančních 

možností pokračovat v opra-

vách farní budovy. Prosím o 

Vaši štědrost, prosím o Vaše 

dary, prosím o Vaši pomoc při 

brigádách na údržbu zeleně, 

čistoty. Prosím o Vaši obětavost 

a nezištnost. Ekonomická krize, 

kterou prožíváme, se již dotkla 

mnoha z vás a sami máte své 

různé těžkosti, které musíte 

nově řešit a překonávat. I to 

zahrneme do společných modli-

teb, aby přes Vaše dary, které 

věnujete sboru, jste nestrádali a 

měli stále ještě dostatek pro 

vlastní potřeby. Ať Vám Pán 

žehná a nedopustí, abyste měli 

nouzi. 

Opatřuj mne chlebem podle mé 

potřeby, tak abych přesycen nese-

lhal a neřekl: “Kdo je Hospodin?“ 

ani abych z chudoby nezneuctil 

jméno svého Boha. Př.30 

A ještě jedním veršem Vás 

vybavím na cestu tímto novým 

rokem – je to verš, který byl 

vybrán o Vánoční večernici pro 

náš sbor na tento rok: 

Nechte děti přicházet ke mně a 

nebraňte jim, neboť takovým patří 

království Boží. Amen, pravím 

vám, kdo nepřijme království Boží 

jako dítě, jistě do něho nevejde. 

Luk 18, 16-17. 

Veršem pro pěvecký sbor 

Vám chci popřát Boží požehnání 

po celý rok 2010: 

Nechť je mezi vámi takové smýš-

lení, jako v Kristu Ježíši Fil.2,5 
 

Dana Géryková 
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LIDE MŮJ, CO JSEM TI UDĚLAL? 

Micheáš 6,3-5 

Poslouchal jsem dojemnou píseň, kterou zpívá polská 

křesťanská zpěvačka Beata 

Bednarz. V písni se stále 

opakují otázky, které klade 

Pán Bůh svému izraelskému 

lidu skrze proroka Micheáše, 

který žil v 8.stol před Kris-

tem. Pán Bůh se ptá: „Lide 

můj, co jsem ti udělal? Jaké 

potíže jsem ti způsobil? Od-

pověz mi!“ 

Píseň má následující slova:  

Ludu, mój ludu! Cóżem ci uczynił?  

W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?  

Jam cię wyzwolił z mocy faraona,  

A tyś przyrządził krzyż na Me ramiona. 

Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący,  

Tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący.  

Jam ci dał berło Judzie powierzone,  

A tyś Mi wtłoczył cierniową koronę.  

Ludu, mój ludu! Cóżem ci uczynił?  

W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?  

Jam cię wywyższył między narodami,  

Tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.  

  

Proč Pán Bůh klade svému izraelskému lidu tyto otázky? 

Lid izraelský postavil totiž svého Stvořitele a Pána stra-

nou a začal důvěřovat dílu svých rukou, pohanským mod-

lám, věštcům, čarodějníkům, mrakopravcům, jasnovid-

cům, zaklínačům a podobným okultistům. Tyto pohanské 

způsoby modloslužby začal veřejně uctívat a respektovat. 

Pán Bůh byl nesmírně zarmoucen jednáním svého lidu. 

Měl k velikému zármutku velmi vážný důvod. Člověk je 

jeho stvořením. Stvořil ho z lásky dle svého obrazu, aby 

měl s ním to nejdůvěrnější společenství. Stvořil ho tak, aby 

byl schopen přemýšlet, tvořit, hodnotit svůj život, své 

jednání, aby byl schopen činit dobrá rozhodnutí. Člověk 

dovede opravdu logicky myslet, vzpomínat, analyzovat 

svoji činnost, dovede se rozhodovat. Je obdařen úžasnými 

schopnostmi. 

Pán Bůh však klade tyto otáz-

ky svému vyvolenému lidu – 

Izraeli proto, že jeho lid jedná 

nepochopitelně. Připomíná mu, 

co pro něj vykonal: „Vyvedl 

jsem tě z egyptské země, vy-

koupil jsem tě z domu otroctví, 

poslal jsem před tebou Mojžíše.“ 

Pán Bůh svému lidu připomíná 

zázrak vykoupení z otroctví a 

dar nového života v zaslíbené 

zemi. 

Lid bydlel v zaslíbené zemi již 

celá staletí. Prožíval tam mnohé 

projevy Božího požehnání i Boží 

dobroty. Přesto, že měl mnohé 

viditelné důvody k vděčnosti a 

opravdové lásce, lid se stával 

vůči svému Bohu lhostejným. 

Vykonával sice náboženské 

obřady, ale jen formálním způ-

sobem, a jeho nitro inklinovalo 

stále víc k pohanským modlám, 

k uctívání přírody, k pověrám a 

k okultním praktikám. Pán Bůh 

klasifikuje tuto duchovní nevěr-

nost jako duchovní smilství.  

Nejen Micheáš, i jiní proroci z 

té doby připomínají duchovní 

nevěrnost Izraele. Skrze Izajáše 

Pán Bůh mluví: „Jsou plní vý-

chodního pohanství... věští z 

mraků… země je plná bůžků, 

klanějí se dílu svých rukou.“ 

Iz. 2,6-8. A skrze Ozeáše konsta-

tuje: „Můj lid se doptává svého 

dřeva, jeho hůlka mu předpoví-

dá; tak jej zavádí duch smil-

stva.“ Oz. 4,12  „Proroci  je vola-

li, oni se však od nich odvraceli, 

obětovali baalům, pálili kadidlo 

tesaným modlám.“ Oz. 11,2 
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Na Boží napomínání skrze proroky, odpovídali: „Zby-

tečné řeči. Půjdeme za svými úmysly, každý z nás bude 

jednat podle svého zarputilého a zlého srdce.“ Jer. 18,12.   

Hospodin zarmoucený jednáním svého lidu volá: „Slyš-

te, nebesa, naslouchej, země: „Syny jsem vychoval, pečoval 

o ně, ale vzepřeli se mi.  Vůl zná svého hospodáře, osel 

jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechá-

pavý. Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potom-

stvo zlovolníků, synové šířící zkázu! Opustili Hospodina, 

Svatého, Boha Izraele znevážili, odcizili se mu.“ Iz. 1,2-4. 

Hospodin mohl izraelský národ oprávněně zavrhnout. 

Ve své veliké lásce jej však neodepsal, ale skrze proroky 

napomínal a nakonec jim poslal mnohokrát slíbeného 

Mesiáše. Jak se vůči němu zachovali? „Pilát jim řekl: Co 

tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš? Všichni volali: 

Ukřižovat! Namítl jim: Čeho se vlastně dopustil? Ale oni 

ještě víc křičeli: Ukřižovat!“ Mat. 27,22-23   

Prorok Ozeáš izraelskému lidu důvěrně radil a stále ra-

dí:  „Navrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť 

jsi upadl pro svoji nepravost. Vezměte s sebou tato slova, 

obraťte se k Hospodinu, řekněte mu: „Promiň nám všech-

nu nepravost, přijmi nás laskavě.“ Ozeáš 14,2.3.   

Někteří z Izraelců radu proroka uposlechli, činili pokání 

a byli obdařeni milostí. Většina však stále zatvrzuje své 

srdce. Proto se za národ izraelský stále modlíme, aby se 

pokořil před svým Stvořitelem, činil pokání a přijal milost, 

kterou mu Pán Bůh nabízí v Mesiáši Ježíši Kristu.   

Dnes však přemýšlíme také o křesťanské Evropě. Pán 

Bůh evropským národům prokazoval mimořádnou milost 

– do Evropy se dostalo evangelium už v apoštolské době, 

především skrze apoštola Pavla. 

Národy Evropy mají Boží slo-

vo ve svých jazycích už celá 

tisíciletí. To je úžasný dar. Nyní 

dostávají do rukou stále nové 

překlady Písma svatého, pře-

klady velmi kvalitní a srozumi-

telné.  

Díky biblickému učení se ná-

rody Evropy dostaly na vysokou 

úroveň vzdělanosti, na vysoký 

stupeň kulturního života a ži-

votní úroveň patří k nejlepším 

na světě. To všechno díky Boží-

mu požehnání, díky biblické 

zvěsti, díky duchovním a mrav-

ním hodnotám, které Kristovo 

evangelium přineslo do života 

národů.  

Když se však díváme na sou-

časný duchovní život evrop-

ských národů, jsme velmi smut-

ní. Národy Evropy se stávají 

stále více lhostejnými vůči Bohu 

a neváží si těch skvělých du-

chovních hodnot, které je po-

zvedly na dnešní úroveň. Ve 

svém blahobytu se stále víc 

odvracejí od Dárce všeho dob-

rého. Děje se totéž, co se dělo v 

Izraeli. Evropské národy se 

obracejí k modlářství, k čaroděj-

nictví, k věštění, k horoskopům, 

k pohanským modlám a 

k mnohému okultismu. Je to 

skutečně děsivé duchovní smil-

ství.  

Díváme se však nejen na Ev-

ropu, ale také na naše Těšínsko. 

Připomínali jsme si 300 let mi-

mořádné milosti, kterou Pán 

Bůh zahrnul náš kraj, naše 

předky v minulých staletích. Lid 

na Těšínsku je i dnes obdařen 
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obrovským Božím požehnáním, jak po stránce duchovní, 

tak i po stránce hmotné. Je zde hojnost Božího slova i 

hmotných darů. K tomu všemu nám Pán Bůh projevuje 

zvláštní milost, že chrání náš kraj před pohromami, což si 

mnozí začínají uvědomovat.   

Dalo by se tedy předpokládat, že chrámy na Těšínsku 

budou plné vděčných křesťanů, že v rodinách se každý 

den otevírá Boží slovo a rodiny pozorně naslouchají svému 

Pánu, že srdce mnohých hoří stále větší vděčností za nád-

herné důkazy Boží dobroty a uctívají na kolenou svého 

Pána. 

Čeho jsme však svědky? Se zármutkem konstatujeme, že 

i v našem kraji roste duchovní lhostejnost a vlažnost 

v mnohých křesťanských rodinách i v srdcích jednotlivců. 

Lidé přijímají současný blahobyt jako samozřejmý důsle-

dek své práce. V rodinách stále míň zaznívají písně ke 

chvále Boží a Boží slovo zůstává často jen kdesi na okraji.  

Pán Bůh je z této rostoucí vlažnosti křesťanů v Evropě i 

na Těšínsku jistě velmi smutný a klade nám naléhavé otáz-

ky:  

„Lidé můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti způso-

bil? Odpověz mi!“ 

Jaká bude naše odpověď?  

Podobná, jak v době Jeremjáše proroka?  „Zbytečné řeči. 

Půjdeme za svými úmysly, každý z nás bude jednat podle 

svého zarputilého a zlého srdce.“  

Kéž by v naší odpovědi zazněla slova pokání jako v žal-

mu 51.: „Smiluj se nade mnou, Bože, zahlaď moje nevěr-

nosti“; „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru 

pevného ducha.“ Anebo slova z podobenství:  „Otče, zhře-

šil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se 

tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.“ 

Mgr. St. Kaczmarczyk 

 

 

zamyšlení 

KDYŽ SE SHROMAŽĎUJETE 

„Co z toho plyne, bratří? Když se shromažďujete, jeden 

má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě 

jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží 

společnému růstu.“ 1. Kor. 14:26 

S tímto slovem začínal bratr 

farář Blažek mládežnické Boho-

služby před 10 lety v Hodslavi-

cích. A stále mě to vede 

k zamyšlení nad tím, jak naše 

shromáždění vypadají dnes. 

Apoštol Pavel jako zkušený 

vedoucí shromáždění nás vede 

k otázce: slouží naše shromáž-

dění ke společnému růstu?                          

Tradičně se o vedení shro-

máždění, kázání a vysluhování 

svátostí stará kazatel. Ten je 

k tomu povolán církví a zmoc-

něn Duchem svatým. Přesto nás 

Boží slovo vyzývá k zapojení 

dalších lidí.  Shromáždění, ve 

kterém se schází 100 a více lidí 

by mělo asi menší problém, 

kdyby promluvili všichni.  Jak 

dát ale prostor těm, kteří by rádi 

něčím přispěli? Ve sboru jsou 

různé služby, během nichž mo-

hou mnozí sdílet své názory a 

dary s ostatními, zejména bě-

hem týdne. Sdílení se pak ale 

většinou uskuteční jen v kruhu 

spoluslužebníků, málokdy se 

nějak dostane za rámec užších 

skupin lidí. Tato různorodost a 

mnohobarevnost může poslou-

žit právě k uskutečňování jedno-

ty Kristova těla. Věřím, že každý 

znovuzrozený křesťan je veden 

mocí Ducha svatého a může být 



 

NEDĚLNÍ LISTY 24. ledna 2010 1. číslo Strana 6 

shůry obdarován poselstvím, či povzbuzením, které by 

posloužilo našemu společenství jako celku. 

Boží slo-

vo počítá 

s tím, že si 

budeme na 

shromáž-

děních 

navzájem 

sloužit 

nejenom 

Slovem. 

Neschází-

me se k tomu, aby nás budoval jenom ordinovaný farář. 

Nescházíme se k tomu, abychom se dívali na představení, 

které pro nás někdo nachystal. Nescházíme se k tomu, 

abychom strávili neděli duchovněji než všední dny.  Schá-

zíme se k tomu, aby Ježíš rostl uprostřed nás.  Scházíme se, 

abychom se navzájem budovali, povzbuzovali a posilovali. 

Dar povzbuzování patří celému sboru. Každý z nás je 

aktérem společného shromažďování, nikoli pouze příjem-

cem. Scházíme se proto, abychom budovali Kristovo tělo, 

jehož sám Ježíš je hlavou a horlivě a upřímně vyhlíželi Jeho 

druhý příchod.  

Vím, že v našem sboru je řada bratrů a sester, kteří bojují 

každodenní boj víry a kteří se svým životem spoléhají na 

živého Boha. Věřím, že Ježíš Kristus se každý den smilo-

vává ve své lásce k nám. Myslím, že nejen mé srdce, ale 

srdce dalších by radostně uvítalo taková svědectví každo-

denní věrné Boží lásky k nám. Je obecným zvykem více 

hledat chyby a méně se povzbuzovat tím, co se daří.  

Nenechme si vzít radost společných setkání, kde Duch 

svatý jedná s každým. Jak se ale o tomto důkazu, že Bůh je 

v nás živoucí a vede své dílo dál k cíli, dozví lidé, pro které 

se následování Krista stává čím dále víc neživoucí formou 

a slovem? Pochybnostmi zesláblá srdce potřebují prosté 

ujištění o tom, že Pán světa na nás nezapomíná, a to prosté 

ujištění můžete každý bližnímu přinést. 

Radek Palacký 

 

 

misie  

ZPRÁVY Z NIGÉRIE – 

Z DOPISU 

MILENY YOUNGOVÉ 

Bratři a sestry, situace křesťa-

nů v Nigérii je momentálně 

velmi nepříznivá. Svědčí o tom 

dopis Milenky Youngové, který 

již měli možnost číst někteří 

členové sboru. Část dopisu jsme 

se rozhodli předat i Vám. (Mile-

nu Youngovou znáte mnozí jako 

rozenou Chovaniokovou; její 

rodiče navštěvují náš sbor.) 

Prosíme, nezapomínejte při 

přímluvných modlitbách na 

Youngovy i další ohrožené křes-

ťany v Nigérii. 

 

Milí přátelé a rodino, 

posílám aktualizaci k situaci 

v Jos. 

Dnešní den je velmi, velmi 

poklidný, ve srovnání se včerej-

ším. 

Včera kolem oběda jsme vidě-

li kouř kolem celého našeho 

coumpandu (momentálně je 

tady několik rodin – naši souse-



 

NEDĚLNÍ LISTY 24. ledna 2010 1. číslo Strana 7 

dé Angličané, pastorova rodina a ještě asi další dvě…). A 

střelba, kterou jsme v neděli a v pondělí slyšeli jen 

z povzdálí byla mnohem blíže, hlasitější a zřetelnější. Ko-

lem oběda nad námi velice nízko přeletěly i dvě nebo tři 

helikoptéry (nedaleko nás je centrum vojenského letectva). 

Ian (náš soused a také ředitel Wycliffe zda v Nigérii) zís-

kal informaci, že byly vypáleny domy přes ulici od nás, asi 

1/2 – 1 km od našeho coumpoundu a lidé jsou evakuováni 

do nejbližších vojenských kasáren a všude kam se dá. 

V té chvíli situace byla velmi vážná… Všichni jsme čeka-

li, co bude… A byla i veká pravděpodobnost, že nás vojáci 

budou evakuovat a pak už není čas na vůbec nic… A já 

jsem rychle začala balit věci, oblečení, deky, léky, vodu 

apod. Děti samozřejmě nevěděly a nechápaly, o co se jed-

ná… Pistole (i ta umělá) je pro ně jěště, díky Pánu, „velká 

neznámá“. Ale říkali jsme jim, že to, co slyší, že to je stříle-

ní a že venku za branou jsou zlí lidé. Ale oni to nějak moc 

nebrali… Měli velkou radost, že tatínek byl doma. 

Střílelo se do 

setmění (asi 7 – 8 

hod. večer) a 

oblaka dýmu 

byla kolem nás i 

v noci, když 

jsme šli spát. 

Noc byla klid-

ná… i když 

máme zprávy, že 

se někde celou 

noc střílelo, my 

jsme díky Pánu mohli klidně spát. První výstřely jsme 

uslyšeli dneska ráno po šesté hodině. 

Dneska je VELICE klidný den v porovnání se včerejším. 

Včerejší den byl tím nejhorším od neděle. 

Dneska už dým nevidíme, ale ještě občas slyšíme střelbu 

(i zrovna teď, když píšu, jsme slyšeli výstřely). Ale už je od 

nás vzdálenější. 

A o co tu vlastně jde? 

Jak víte, v Jos žijí jak křesťané, tak i muslimové. Jak „staří 

usedlíci“, kteří si myslí, že jim země patří, tak i přistěho-

valci z různých částí Nigérie. A souboj se právě odehrál 

mezi muslimy a křesťany a byl v tom i prvek vlastnictví a 

přistěhovalectví. 

Prý to začalo tím, že přišlo 

k jednomu domu, který byl 

v podobných bojích zničen (na 

sklonku roku 2008, zde v Jos), 

hodně mladých muslimů, kteří 

chtěli dům začít opravovat. 

Dům patří prý muslimovi, který 

v roce 2008 zabil nejméně 3 

křesťany. A protože dům stojí v 

„křesťanské“ oblasti, tak se proti 

tomu mladí křesťané vzbouřili… 

Máme zprávy od jednoho 

z našich přátel (Američan), který 

musel odvézt svou tchýni na 

letiště tady v Jos. Zpátky už 

musel opustit své auto a být 

přivezen policejní eskortou, 

protože už panoval zákaz vy-

cházení na ulici… Dneska na-

psal, že vesnice, kterými se 

včera vracel domů zpět domů 

(od nás 10 – 15 km) byly vypá-

lené… Domy hořely, lidé (včet-

ně malých 5letých dětí) ozbroje-

ní a připravení bránit své rodiny 

a domy… A taky viděl v jedné 

vesnici veliké vojenské barikády 

a nedaleko byli popravováni 

lidé (asi stříleni)… 

Od dalšího člověka (Nigerijce) 

jsme dostali zprávu: „Viděl jsem 

spoustu mrtvých“. Víme o něko-

lika Nigerijcích, kteří ztratili své 

domy. 

Jeden z našich překladatelů 

(Nigerijec) musel utéct z domu, 

protože zrovna pálili jejich mís-

to… Takže ani neví, jestli má 

ještě dům. 

… 

Zprávy v angličtině se snaží 

poukázat na to, že to zavinili 

křesťané, píší, že to byl boj mezi 
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křesťany a muslimy (muslimy za nic nevidí). Ale my víme, 

že křesťané by nic nezačali, kdyby k tomu nebyli vyprovo-

kováni. 

Dalším problémem je, že nigerijský prezident se prý léčí 

v Soudské Arábii. Už v zemi nebyl přes 50 dní. A vůbec se 

neozval. Je to muslim. A slyšíme zprávy, že prý je 

v komatu nebo dokonce mrtvý, ale někteří nechtějí, aby se 

tato zpráva „dostala na povrch“. Každopádně se prezident 

vůbec k situaci v Jos od neděle nevyjádřil. 

Jeho „zástupce“ je křesťan… Teď v těchto dnech ho soud 

ustanovil a předal mu pravomoce (za prezidenta). Protože 

prezident mu tyto pravomoce oficiálně před svým neplá-

novaným odjezdem nepředal. 

Takže momentální boje v Jos mohou mít o hodně hlubší 

kořeny, které souvisí s prezidentem a jeho zástupcem. Byli 

jsme upozorněni, že jestli prezident zemře, že v zemi se 

může začít něco dít… To jen abychom byli připraveni na 

různé možnosti 

… 

Takže ještě jednou opakuji (hlavně pro rodinu). Jsme 

v pořádku. Díky Pánu Bohu. Nesmírně vám všem děkuje-

me za vaše modlitby a povzbuzení. 

A chci povzbudit sebe i vás všechny jedním veršíkem, 

který mi neustále od včerejška zní v hlavě. Bible, list Ži-

dům 13,5… Pán Bůh říká: „Nikdy tě neopustím a nikdy se 

tě nezřeknu“. 

Pán ať vám žehná a ochraňuje vás. 

Milena a rodinka 

 

 

zamyšlení 

FUJ TAJBL PŘEDSEVZETÍ 

 „Už si žádné předsevzetí nedávám“ většinou znělo na 

letošní první biblické hodině nejen pro mladé. Musím 

s pravdou ven: ani pro mne předěl roku neznamená kdoví 

jak  výrazný či významný mezník v životě. S předsevzetím 

máme asi každý nějakou zkušenost. Zřejmě takovou, která 

nás od vytyčení dalšího odradila.  Velice rychle v průběhu 

všedních dnů se vytratí z paměti  a nebo bylo tak nereálné, 

že jsme je postupně upravovali a měnili podle toho, jak 

nám to vyhovovalo. 

Ale některé přece jenom 

zaznělo: „Číst si více a pravi-

delně Bibli. Více se modlit. 

Zůstat věrný Bohu. Úspěšně 

vyřešit neutěšenou rodinnou 

situaci. Být v důležitých věcech 

rozhodnější“. Taková odhodlání 

jsou moc fajn. (Kam se na ně 

hrabou: „Přestat kouřit. Změnit 

image. Nebo zhubnout 20 kilo.“) 

Bylo by skvělé, kdyby právě tato 

nepodlehla výše zmíněnému. 

 Domnívám se, že na předse-

vzetí jako takovém není nic 

špatného. Zformulovat si svou 

snahu v jistém směru a rozsahu 

může být pro mne dost pro-

spěšné. Ale je jasné, že toto 

mohu kdykoliv během roku a 

pro nějaký „nový začátek“ je 

taktéž těch 365 dní tak akorát :-). 

Co takhle zformulovat si tu 

naši snahu v rámci menšího 

společenství nebo celého sboru?. 

Co takhle začít dělat některé 

věci jinak? S hlubší obnovou své 

mysli, bez přetvářky, beze stra-

chu z čehokoli, s dlouhodobější 

horlivostí nebo ještě s větším 

porozuměním jeden pro druhé-

ho? (Římanům 12.kapitola). Co 

takhle zkusit něco nového pro 

záchranu svých přátel, spolužá-
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ků, spolupracovníků, Těšíňáků bez Krista? 

Souhlasíte s myšlenkou Alberta Einsteina: „Opakovat 

stále totéž a očekávat jiné výsledky, je prostě bláznov-

ství!“? 

Budeme usilovat o novou zkušenost? Chceme u sebe 

sama, ve své rodině, našem sboru vidět větší Boží věci? 

Tak ať už jsme si pro letošní rok předsevzetí dali či nedali, 

pojďme do toho! I nedělní listy vám dají prostor pro va-

še konkrétní návrhy a nové zkušenosti:-). 

 JH-NL 

 

MODLITEB VŠAK NENÍ NIKDY DOST 

Když jsme vstoupili do nového roku, změnila se i spous-

ta věcí - hlavně v zákonech, v našich povinnostech. Co se 

však většinou nemění tím, že začne nový rok, to jsou naše 

problémy, trápení a nemoci. 

Skupina 25+ už 

nějakou dobu orga-

nizuje vždy první 

středu v měsíci 

modlitební den s 

půstem. (Není to 

žádná novinka, 

vždyť ve sboru stále 

funguje 1. neděle v 

měsíci jako modli-

tební.) Modliteb 

však není nikdy dost. A právě na počátku roku jsem si 

uvědomila, jaké požehnání skrze tyto modlitební dny při-

chází. Otmar Humplík totiž vždy den před modlitební 

středou rozešle mailem modlitební náměty, případně napí-

še o změnách, které nastaly od minulého měsíce. Myslíme 

především na lidi ve sboru, kteří jsou nemocní nebo mají 

nějaké problémy. Do našich modliteb se ale dostali i lidé, 

které někdo z nás zná a kteří potřebují modlitební podpo-

ru, často o ni také sami požádají. Po novém roce nám 

Otmar rozeslal souhrn témat - o co vše jsme se v minulém 

roce modlili, kde Pán již zasáhl a kde je třeba v modlitbách 

vytrvat. Byl to velmi povzbuzující mail, protože často se 

modlím, připadá mi to už strašně dlouho, modlím se stále 

o totéž a v podstatě se nic nemění. Až když jsem viděla, 

kolik lidí se v minulém roce uzdravilo nebo je jejich trápení 

menší, případně probíhá dobře 

léčba, bylo mi jasné, že věci se 

mění - možná pomalu, ale mění, 

Pán Ježíš zasahuje a žehná nám. 

Tady jsem viděla "černé na bí-

lém", že Bůh skrze naše 

přímluvné modlitby působí.  

Co jiného udělat na počátku 

roku, než nás všechny povzbu-

dit k modlitbám, třeba i spoje-

ných s půstem. A pokud budete 

mít problém, víte, koho můžete 

o modlitby požádat. Kéž vám 

Pán žehná po celý rok. 

LCH-NL 
 

 

slova pastora 

NEMOHU SEHNAT 

PRÁCI – JSEM BEZ-

CENNÝ? 

Problém se sháněním práce 

trápí v současné době stále více 

lidí. Skončíte školu – nezáleží na 

tom, jestli jde o učiliště nebo 

univerzitu – a zjistíte, že své 

čerstvé znalosti ani své idealis-

tické nadšení do práce nemůžete 

nikde uplatnit. Ještě horší je 

situace, kdy se po pár desetile-

tích odpracovaných věrně pro 

podnik najednou dozvíte, že po 

restrukturalizaci, renovaci, re-

generaci nebo jiné podobné akci 

už vás vlastně nebude potřeba. 

Nahradí vás neúnavný stroj 

nebo někdo mladší, případně 

vás už ani vůbec nahrazovat 

nebudou. 

Člověka v takové chvíli jistě 

napadá spousta chmurných 
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myšlenek a pochybností. K čemu vlastně jsem? Jaký má 

můj život smysl? Nejsem už tady jen na obtíž, břemeno pro 

mé blízké? Jsem neschopný nešika, který se neumí postarat 

o sebe ani o svou rodinu? Takové myšlenky dokážou člo-

věka pořádně zdeptat a srazit na kolena. Zkusme se však 

na situaci podívat z jiného pohledu. 

Nejprve zamyšlení biblické. 

Není pochyb, že Písmo, zvláště Starý Zákon chválí člo-

věka pilného a pro lenocha nemá dobrého slova. Zvláště 

kniha Přísloví je v tomto ohledu velmi ostrá, místy až je-

dovatá. Výpovědi o lenochovi, který se jen otáčí na posteli 

jako dveře v pantech, o tom, že kdo na podzim neorá, bude 

o žních žebrat, a podobné připravují půdu pro Ježíšovo 

podobenství o hřivnách (Lukáš 19,11-21), ve kterém pilní a 

pracovití a odvážně riskující získávají pochvalu svého 

pána a jsou jim svěřena další bohatství, zatímco ten, který 

jen uchovává svěřená obdarování, je kárán a trestán. 

Píle a pracovitost jsou vlastnosti v Bibli opravdu ceněné. 

U některých křesťanů díky tomu vznikl pocit, že musí dřít 

bez zastávky od rána do noci, a velmi pečlivě dbát na vý-

nosy všeho, co dělá. Jen se podívejte na staršího bratra 

„Marnotratného syna“ – celý svůj život zasvětil práci na 

rodinném majetku, ale ve skutečnosti se z něj ani nedokáže 

radovat – najdete to v 15. kapitole evangelia Lukášova. 

Odtud už není nijak daleko k pocitu, že ve chvíli, kdy 

nedokážu nebo nemůžu pracovat, ztrácí můj život hodnotu 

a smysl. Jenže toto je zkreslením Slova Božího. 

1. Písmo mluví o lidech, kteří se programově práci vy-

hýbají, kteří si zvolili zahálku za svůj životní styl. Tady je 

bezpochyby napomenutí na místě. Ztráta zaměstnání je 

zřídkakdy vlastní volbou, rozhodnutím lenosti. Znám 

příběhy lidí velmi pilných, pracovitých a schopných, kteří 

práci ztratili a dlouho nemohli najít novou. Ztráta zaměst-

nání ještě nevypovídá o schopnosti, pracovitosti nebo 

naopak lenosti člověka. 

2. Písmo neodvozuje hodnotu člověka od jeho výkonnos-

ti nebo dosažených výsledků. V rodině Boží jsou si všichni 

rovni – zaměstnaní i nezaměstnaní, zdraví či nemocní, 

pracovití i lenošiví. Hodnota člověka je dána tím, že je 

stvořen Bohem Stvořitelem. Do této kategorie patříme 

všichni stejně; všichni máme stejnou důležitost, i když 

každý má jiný úkol. Skutečnost, že máme v Božích očích 

vysokou cenu, je dokázána nejjasněji v oběti Pána Ježíše 

Krista – platí pro každého člo-

věka bez výjimky. A jak vysoká 

cena to byla: život jediného 

spravedlivého! Nikdo už nemů-

že říci, že pro Hospodina nemá 

žádný význam. 

3. Ještě je třeba zmínit jeden 

aspekt nezaměstnanosti, který je 

zvlášť vážný pro ty, kdo mají 

rodinu a cítí za ni finanční zod-

povědnost. Samozřejmě je velmi 

důležitým úkolem postarat se o 

ty, kdo jsou nám svěřeni. Člověk 

potřebuje jíst, potřebuje se oblé-

kat. Písmo však jasně ukazuje, 

že sebepilnější dřinou se člověk 

nemůže zajistit (Luk 12,16-21 – 

podobenství o bohatci, který 

hromadil majetek a nestaral se o 

smysl svého života). Naopak 

jsme zváni k víře, že tak jako 

Bůh dává potravu ptactvu ne-

beskému a krásu květinám luč-

ním, tak i o nás se Jeho štědrá 

ruka postará. Vím, že je těžké 

oprostit se od obav ve chvíli, 

kdy se na výpise z účtu černá 

tučná nula a poštovní schránka 

přetéká složenkami a upomín-

kami. Ale přesto můžeme jako 

křesťané věřit, že Pán Bůh nás 

neopouští ani v nejtěžší chvíli a 

že se postará o nás i o naše blíz-

ké. 

4. Ztráta zaměstnání může být 

také výzvou k zásadní životní 

změně. Podívejte se například 

na Josefa egyptského (I. Kniha 

Mojžíšova, kapitoly 37-48). Jeho 

život prochází několika hrozi-

vými zvraty, po nichž by se 

člověk mohl zlomit a rezignovat. 

On však v každé těžkosti hledá 
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Boží vedení a nakonec projde zdánlivě nekonečným sou-

žením, zavržením a zapomenutím až k nejvyšší službě a 

titulu Zachránce Egypta. Možná vám chce Pán Bůh ukázat 

novou cestu, kterou se můžete vydat, možná má právě pro 

vás nový úkol a nové poslání. Nebojte se hledat a naslou-

chat Božímu volání. 

Chci se s vámi nakonec ještě podělit o příběh jedné mé 

kamarádky: 

„Můj tatínek ztratil práci týden před mou maturitou, což 

byla pro mne doba velmi důležitá. Oba jsme byli doma – já 

jsem trávila čas učením a on většinou jen tak bloumal po 

domě a nedělal nic, co by mělo velký význam. Ale každý 

den v poledne uvařil oběd pro nás oba. Najednou jsme 

měli čas společně jíst, a při jídle jsme si povídali. Bylo to 

poprvé v mém životě, kdy jsme si opravdu popovídali. Do 

té doby jsme se příliš nezajímali jeden o druhého (vím, že 

mě měl rád jako můj otec, ale neměli jsme mnoho společ-

ných témat k hovoru). Teď jsme prostě začali mluvit… a já 

jsem si troufla mu svěřit některé své problémy a on mi 

naopak pověděl o svých starostech. Dnes si říkám, že jeho 

ztráta zaměstnání právě v tomto kritickém období se mi 

stala jednou z nejlepších věcí v mém životě. Samozřejmě 

vím, že se svou situací hodně trápil, ale na druhou stranu 

jsem poznala, že mít čas na lidi, které má člověk rád, je víc 

než mít zaměstnání.“ 

Sestry a bratři, ztráta zaměstnání je těžkou a nepříjem-

nou životní komplikací. Přesto věřím, že jako křesťané se 

ani v době krize nemusíme bát budoucnosti, ale naopak 

můžeme situaci přijmout jako výzvu k většímu přimknutí 

k Bohu, jako příležitost k sblížení se s rodinou a lidmi, na 

které nám jinak nezbývá čas, jako možnost změnit svůj 

život a dát se třeba i do bezplatné služby druhým lidem. 

Štěpán Janča 

 

z dějin české reformace 

 

BASILEJSKÁ KOMPAKTÁTA 
Když se v srpnu 1431 u Domažlic rozprchla křižácká 

armáda a husité tak dosáhli dalšího vítězství, začali si 

nepřátelé husitských Čech uvědomovat, že v boji proti 

kalichu bude potřeba změnit strategii. Na řadu tedy přišla 

jednání. Vůdce neúspěšné křížové výpravy, kardinál Cesa-

rini, pochopil, že se mu naskýtá 

šance přinutit husity k ústup-

kům, protože obyvatelé Čech již 

měli dost válečných útrap. Situ-

aci bylo také třeba urychleně 

řešit, protože husitská vojska při 

svých spanilých jízdách za hra-

nice země šířila své myšlenky i 

mezi tamější obyvatele. 

Husité byli pozváni k jednání 

na Basilejský koncil. Jejich dele-

gátům bylo zaručeno bezpečí a 

svobodný návrat. Kritériem pro 

jednání mělo být Písmo a praxe 

Krista, učedníků a rané církve. 

Husitská strana se tak stala pro 

koncil rovnocenným partnerem. 

Do Basileje přijela delegace 

z Čech pod vedením Prokopa 

Holého počátkem roku 1433 a 

rozhovory trvaly do dubna 

téhož roku. Hlavním požadav-

kem husitů bylo schválení Čtyř 

pražských artikulů (ty zahrno-

valy požadavky na svobodné 

přijímání pod obojí, trestání 

zjevných hříchů, svobodné hlá-

sání Božího slova a na chudobu 
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kněžstva a konec světského panování církve). Jednání však 

nepřinesla téměř žáden pokrok, kromě možnosti soukro-

mého a omezeného přijímání z kalicha, ale přesto bylo 

dojednáno pokračování rozhovorů v Praze. 

Další jednání pak vedla k tomu, 

že Čechům a Moravanům bylo 

umožněno přijímat z kalicha. Týka-

lo se to však jen dospělých a 

ústupky v dalších otázkách byly 

jen malé. Umírnění husité byli 

odhodláni dosáhnout dohody, a 

tak bylo rozhodnuto o rozpuštění 

radikálních polních vojsk, které 

byly považovány za překážku 

k dosažení pořádku v zemi. Tato 

situace spojila umírněnou husit-

skou šlechtu se šlechtou katolic-

kou. Rozpory v husitském táboře 

vedly k rozhodujícímu střetnutí 

v bitvě u Lipan 30. 5. 1434, v níž byli radikálové poraženi. 

V nové situaci se otevřela snadnější cesta k dohodě 

umírněných husitů s císařem Zikmundem, který se koneč-

ně stal českým králem, a s koncilem. Pražským arcibisku-

pem byl zvolen mistr Jan Rokycana. Basilejská kompaktáta 

(dohoda Čechů s koncilem, mj. v otázce přijímaní pod 

obojí) byly vyhlášeny v červenci 1436 v Jihlavě. Čechové 

tak byli, alespoň oficiálně, považováni za věrné křesťany. 

MCH-NL 

 

komentář 

OHLÉDNUTÍ ZA ALIANČNÍM TÝDNEM 

Óda na evangelizaci, nebo evangelizační smršť? To byly 

jedny z hesel, které mě napadaly, když jsem přemýšlel, 

jakým nadpisem opatřit tento článek. Nakonec zůstalo u 

jednoduchého, ale jasného názvu, který napoví, o čem 

článek bude. Jednoduchý a prostý, stejně jako heslo celého 

týdne:… a budete mi svědky! Obvykle se snažím stručně 

popsat, co se dělo každý podvečer aliančního týdne od 

pondělka do soboty. Tentokrát ale všechno splývá do Ježí-

šova příkazu, který najdete v první kapitole knihy skutků: 

“... a budete mi svědky“. Co dělá, takový Ježíšův svědek? 

VYZNÁVÁ Bohu svou lásku; 

VZÝVÁ jméno Páně; 

PŘEDÁVÁ Boží Slovo; 

REPREZENTUJE Krista; 

VZBUZUJE ŽÁRLIVOST u 

nevěřících; 

DŮVĚŘUJE moci Božího Slo-

va. 

Činím to také já? 

Kdo si dosud myslel, že křes-

ťanství stojí a padá s návštěvou 

nedělních bohoslužeb, ten byl 

naprosto vyveden z omylu. 

Výmluvy na naši nezpůsobilost 

neobstojí, protože Ježíš v nás na 

to vždycky má!  

Drazí pastoři, kteří jste k nám 

během aliančního týdne pro-

mlouvali tak burcujícím slovem, 

děkuji vám, že jste byli a jste 

Ježíšovými svědky. Teď je na 

nás, abychom se k vám přidali. 

MSCH-NL 

 

Z REDAKCE 

Vážení čtenáři Nedělních listů, 

Také v roce 2009 jsme Vám 

přinášeli různé názory, informa-

ce a zajímavosti především (ale 

nejen) z církevního prostředí. 

Děkujeme Vám všem, kdo jste 

nám zachovali přízeň a noviny 

si kupovali. Děkujeme také za 

to, že jste nám často dávali větší 

částky, než je cena novin. 

Protože vznik každého čísla je 

kolektivní záležitostí, děkuji 

tedy i všem redaktorům a spo-

lupracovníkům za jejich podíl 

na této práci.  

Také se omlouváme za to, co 

se nám nepovedlo, ať již se jed-
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nalo o chyby v prosincovém čísle, nebo za jiné chyby a 

nedokonalosti. 

S novým rokem jsme připravili několik změn a novinek 

(např. biblické texty pro Vaše soukromé studium), snad u 

Vás naleznou příznivou odezvu. Ke kvalitě a obsahu Ne-

dělních listů se samozřejmě můžete vyjadřovat i Vy. Lze 

tak učinit u našeho stánku, nebo například prostřednictvím 

naší e-mailové adresy. 

Redakce NL přeje Vám všem požehnaný rok a příjemné 

chvíle strávené četbou Nedělních listů. 

MCH-NL 

 

fejeton 

YOU BETTER WATCH OUT, YOU 

BETTER NOT CRY 

Stejně jako je čas zevlovat, je i čas uklízet, řekla jsem si a 

dala se do třídění papírů. Noviny, které nikdy nikdo ne-

přečetl, letáky z Tesca, nákupní seznamy, které jsem 

vždycky zapomněla doma. Vše jsem úhledně balila do 

tašky a mezitím vysvětlovala Kris, že slupku od banánu 

sice vyhazujeme, ale ne do papíru a papírové kapesníky 

jsou ta správná surovina, ale ještě bychom do nich rádi 

smrkali. Sbalenou 

tašku jsme daly ke 

dveřím. Taťka pak 

papír vynese. 

Klika cvakla, dveře 

letí, táta vchází do 

dveří. „Co to je?“ kýv-

ne na tašku.  

„Vynes to k popelnici, třídily jsme s Kristýnkou papír,“ 

poprosím ho.  

Manžel je naštěstí tvor prozíravý. Tašku ještě jednou 

otevře.  

„Už nepotřebuješ anglický slovník?“ ptá se udiveně.  

„Potřebuju ho jako sůl,“ ujišťuju ho, „proč?“  

„No, žes ho vyhodila,“ vytáhne z naší sběrné tašky kni-

hu, bez které bych byla jako bez ruky. Nevěřím svým očím 

a přemýšlím, kam se najednou schoval ten chichotající se 

malý tvor, který tu celý den pobíhal.  

„Tohle jsem ti koupil 

k Vánocům,“ vyčítavě choť 

vytahuje z tašky určené popel-

nici i novou toaletní vodu. A od 

toho dne to je u nás jako v černé 

díře. Manžel nemůže ráno najít 

své klíče – Kristýnka je schovala 

do malého djembe, bubínku, 

který dostala pod stromeček. 

Cinkátko k trianglu je v našem 

nočním stolku a talířky 

z kuchyňské linky našly svůj 

domov pod postelí. Umění není 

mít doma pořádek, umění je 

vyznat se v tomhle!  

Večer se snažím zapamatovat 

si aspoň v hrubých rysech Pakt 

o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech. Sedím za-

vřená v pokoji a chce se mi 

strašně spát. Manžel trůní u 

mého notebooku v kuchyni a 

kultury lačné dítě (víte, že na 

kulturní vyžití máte podle Paktu 

nepopiratelné právo?) stále 

mačká nohu plyšovému sobovi. 

Sob pokaždé spustí vánoční 

odrhovačku Santa Claus is co-

ming to town. Poněkud depre-

sivní, vzhledem k tomu, že je po 

dvacátém lednu a dalších Vánoc 

se hned tak nedočkáme. Po asi 

třicátém přehrání začínám další 

dokument, Chartu OSN, vidět 

v rudých barvách. „To snad není 

pravda! Umlč toho soba!“ řvu 

do kuchyně. Ozve se: „You 

better watch out, you better not 

cry,“ pak ticho, protestní gradu-

jící žvatlání a v odpověď mi 

manžel zavolá vyčítavě: „Ale 

sobík hraje tač!“ Ticho je ještě asi 

pět vteřin a pak nevěřícně sly-
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ším: „You better watch out, you better not cry...“ Začínám 

přemýšlet, jestli aspoň oba dva dáme ještě dohromady 

inteligenci jednoho člověka. Zítra ze soba definitivně vyn-

dám baterky. Musíme šetřit.  

JF-NL 

 

POSTŘEH 

Zúčastnil jsem se spolu s manželkou vánočního koncertu 

v kostele Na Rozvoji, který pořádalo město Český Těšín.  

Zaujalo mě vyznání Janka Ledeckého, že v Boha nevěří. 

Dle jeho slov ale věří v hodného vousatého pána, který tam 

nahoře šéfuje a se kterým to pak „sfoukne u dvojky vína“. 

Ke konci koncertu zazpíval několik písní zpívávaných 

v počátcích jeho kariéry po hospodách. Toto v prostorách 

našeho chrámu znělo velice nevhodně.  

Chápu, že to dopředu nemohl nikdo vědět, chtěl bych 

však poprosit bratry a sestry, kteří rozhodují o pronájmu 

kostela, aby si předem zjistili, co chce účinkující u nás 

propagovat.  

S přáním Boží moudrosti a požehnání 

Petr Chroboček 

 

STARŠOVSTVO DOPORUČUJE 

Milí sborovníci, v dnešní nelehké době bývá často každá 

rada drahá. Řešíte-li zrovna nějaký problém a nevíte si 

rady, využijte možnosti obrátit se na naše faráře pro radu a 

duchovní podporu. Nejsou to jen kazatelé, ale také Bohem 

pomazaní duchovní poradci – pastoři, na které se můžete 

obrátit se svými problémy, ať už se týkají manželství, vý-

chovy, vztahů, nebo čehokoliv jiného. Naši pastoři jsou 

vám k dispozici na faře a přehledný rozpis jejich hodin 

naleznete na zadní straně přehledu bohoslužeb. Jsou tam 

také uvedena telefonní čísla, na kterých si můžete domlu-

vit individuální schůzku. 

Jako presbyteři chceme rovněž podpořit komunikaci 

mezi členy sboru a staršovstvem. U východu z kostela je 

umístěna schránka, do které můžete vhazovat své připo-

mínky a náměty ke sborovému životu. Obsahem schránky 

se pak budeme zabývat na nejbližší schůzi staršovstva a 

následně dle podstaty připomínek a námětů budeme 

vhodně reagovat. 

co nás čeká 

VEČER INSPIRACE 

PRO VYUŽITÍ PŘÍ-

STAVBY 

V pátek 12. února Vás zveme 

na večer inspirace do našeho 

sborového centra. Rádi bychom 

společně s vámi dali hlavy do-

hromady a přemýšleli o smys-

luplném využití této naší pří-

stavby. V rámci tohoto setkání 

bude také promítán dokument o 

způsobech využití církevních 

prostor v zahraničí, který nám 

může posloužit jako inspirace. 

Všechny, kdo mají chuť se zapo-

jit, a případně přispět nějakým 

nápadem, srdečně zve staršov-

stvo sboru. Začátek setkání je 

stanoven na 17.30.  

 

MODLITBY 24/7 

Již po šesté se v Českém Těší-

ně uskuteční běh modliteb 24/7. 

Jde v podstatě o nepřetržitý 

modlitební řetěz tvořený lidmi 

či skupinami, kteří se budou 

střídat v modlitební místnosti 

po jedné nebo více hodinových 

"hlídkách". 

Chceme se u našeho Boha 

přimlouvat za spoustu modli-

tebních předmětů, které nám 

leží na srdci. Za naše přátele, 

kteří ještě nepatří Pánu Ježíši, za 

Český Těšín, za šíření evangelia, 

za služebníky, za církev na Slez-

sku… Chceme vidět Boží zásahy 

v dalších oblastech, konkrétních 
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věcech, životech konkrétních lidí. Připojte se a sjednoťme 

se v modlitbách! Nezáleží na věku, pohlaví, původu, ani 

na církevní denominaci, kterou navštěvujete, nebo na tom, 

jak dlouho jste věřící. 

Máte-li zájem se zapojit, zare-

gistrujte si svůj oddělený čas a 

přihlaste se přes internet na 

adrese http://www.modlitby24-

7.cz/ceskytesin nebo na telefon-

ním čísle 774 879 190. Prosím, 

přijďte na svou hodinu včas, ale 

nejdříve 5 minut předem. 

Pozor – mění se místo, modli-

tební místnost je nyní na ulici 

Tovární 11 (za areálem firmy 

M9).  

Společné zakončení proběhne 

28. 2. v 18:00 hod. Křesťanský 

sbor - KC Mojská, ul. Slezská 

874. 

DOROST A MLÁDEŽ 

V pátek 5. 2. místo klasického 

setkání, pojede mládež navštívit 

mládežníky do ČCE ve Frýdku-

Místku. Společná mládež tam 

bude začínat v 17:00 hod. 

Kreativní setkání dorostu se 

uskuteční v sobotu 30. 1. od 

10:00 hod. Další týden, dne 6. 1. 

od 10:00 hod. bude dorost probí-

rat důležité téma „Předsudky“. 

V sobotu 13. 2, nebude klasické 

setkání dorostu, zveme však 

mladé ke sportovním aktivitám 

a hrám do tělocvičny. Čas a 

přesné místo se dorosťáci 

v nejbližších dnech dozvědí od 

br. Radka Palackého, nebo To-

máše „Blacka“ Černého. 
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POMOC HAITI 

Jak již jistě víte ze zpráv v médiích, v úterý 12.1.2010  za-

sáhlo ostrov Haiti katastrofální zemětřesení o síle 7,3 stup-

ňů Richterovy škály. Ústředí SCEAV se rozhodlo uspořá-

dat mimořádnou finanční sbírku na pomoc obětem tohoto 

zemětřesení. Jednorázová finanční pomoc bude poskytnuta 

prostřednictvím partnerů v Lutherské církvi - Missourské 

synodě (Lutheran Church - Missouri Synod), jejíž spolu-

pracovníci působí přímo v postižené oblasti. Prostředky 

tak půjdou přímo na místo určení. Pokud se rozhodnete 

pro finanční pomoc, můžete svůj příspěvek zaslat přímo na 

účet SCEAV zřízený za tímto účelem u Komerční banky: 

Účet č.: 621246791/0100, číslo variabilního symbolu: 

911581 (důležité!). 

 

inzerce 

HLEDÁ SE KOSTELNÍK 

Pro náš evangelický sbor Na Rozvoji hledáme kostelní-

ka, který bude mít na starosti správu a údržbu kostela, 

sborového centra a fary. V případě potřeby je pro něj 

k dispozici byt 1+1 na faře. Zájemce se srdcem služebníka 

nechť se hlásí v kanceláři sboru, u sestry kurátorky, nebo u 

některého z farářů. 

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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