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HAITI PO ZEMĚTŘESENÍ 

„Za noci pláče a pláče, po líci slzy jí kanou… 

Propukám nad tím v pláč, slzy se mi proudem ři-

nou z očí… 

Veškeren její lid vzdýchá a žebrá o chléb… 

Pacholátka prosí o chléb, a nikdo jim nenaláme… 

Naše oči se vyčerpávaly vyhlížením pomoci….“ 

Pláč Jeremjáše 

 
Všichni jsme hluboce otřeseni bezmeznou katastrofou, 

kterou můžeme prostřednictvím televize vidět vlastníma 

očima. Zemětřesení na Haiti jistě s námi všemi zatřáslo. 

Uvědomili 

jsme si 

znovu, že 

naše Země 

není raj-

skou za-

hradou. 

Lidé na 

Haiti pro-

žívali něco 

z toho, co popisuje prorok Jeremjáš ve své knize Pláč.  

Kristus, který byl vždy připraven pomáhat trpícím 

s nasazením vlastního života až k sebeobětování, nás volá 

ke službě trpícím bližním a praví: „Cokoliv jste učinili jed-

nomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Mat. 

25,40.  

Zároveň nás velmi vážně varuje: „V mnohých krajinách 

budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolesti.“ 

Mar.13,8. „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na 

zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valí-

cího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co 

přichází na celý svět.“ Luk.21,25-26. Kristus tyto děsivé pří-

rodní katastrofy předpovídá. Před jeho druhým příchodem 

jich bude přibývat. Ví o tom, že mnozí lidé budou při nich  

SLOVO EDITORA 

Vážení čtenáři, 

sotva nám skončily Vánoce a 

naučili jsme se psát jiné číslo 

v letopočtu, už jsme se ocitli 

v postní době a mílovými kroky 

směřujeme k nejvýznamnějším 

křesťanským svátkům, kdy si 

budeme připomínat oběť Ježíše 

Krista za nás hříšníky. 

Stále ještě máme v paměti 

hrozné zemětřesení na Haiti, 

proto se mu věnuje úvodník, 

také se dozvíte, jak to vypadá se 

sbírkou na postižené zemětřese-

ním. Čeká nás zamyšlení nad 

tématem Ježíš – vzor v po-

kušení, ohlédneme se za Konfe-

rencí mužů a také ještě za vá-

noční besídkou pro děti 

v Ropici. Pár skutečných perel 

pro nás z Evanjelických listů 

vybrala Magda Géryková. Sa-

mozřejmě nechybí stálé rubriky 

– z dějin české reformace, fejeton 

o nevšedním zážitku. 

V minulém čísle jsme také in-

formovali o nepokojích v Ni-

gérii, v tomto čísle se dovíte o 

aktuální situaci. 

Nezapomněli jsme zařadit ta-

ké seznam akcí, které se budou 

konat v našem sboru nebo 

v našem okolí. 

Příjemné čtení a požehnaný 

postní čas 
LCH-NL 
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umírat a mnozí budou prožívat veliké utrpení. Lidské utr-

pení mu opravdu není lhostejné, vždyť to hrozné utrpení 

na kříži přijal na sebe zcela dobrovolně. Když se proroc-

kým pohledem podíval na Jeruzalém, „dal se nad ním do 

pláče a řekl: Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede 

k pokoji!...Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě 

kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě 

sklonil.“ Luk.19,41-44. Jsou tedy chvíle, kdy se Bůh sklání 

k člověku, k národu i k lidstvu se zvláštní Boží nabídkou 

milosti, když však člověk Boží nabídku odmítne, pak pro-

žívá bolestné důsledky svého rozhodnutí. 

Zemětřesením na Haiti promlouvá Bůh k celému lidstvu, 

i k nám v naší republice, a to velmi důrazně. Kristus nám 

připomíná dvě důležité pravdy:  

1. Jeho prorocká slova jsou pravdivá a je třeba, abychom 

je všichni brali opravdu vážně.  

2. Zemětřesení na Haiti je Boží výzvou k pokání pro 

všechny národy země, pro každého obyvatele této planety. 

Kristus nám připomíná velmi důrazně: „Nebudete-li činit 

pokání, všichni právě tak zahynete.“ Luk.13,5.  

Proč ta výzva k pokání a proč ty předpovědi mnohých 

katastrof? Z jednoho prostého důvodu. My lidé přemýš-

líme většinou jen o zemském životě. Vidíme jen těch pár 

desítek let života na Zemi. O tom, co bude po smrti těla, 

většina nepřemýšlí. Lidé si neuvědomují, že jsou stvořeni 

pro celou věčnost. Kristus má na mysli naše věčné dobro, 

naši věčnou blaženost. Skrze pokání a smíření s Bohem se 

nám otevírá věčný život v Božím království. Bez pokání a 

bez smíření s Bohem zůstává člověk pro své hříchy – pro 

svůj vzdor vůči Bohu - pod Božím hněvem a čeká ho věčné 

zoufalství. Kristus se dívá na nás lidi z tohoto pohledu 

věčnosti. Je-li člověk smířen s Bohem skrze oběť Ježíše 

Krista, má zajištěnou věčnou 

šťastnou budoucnost a už není 

rozhodující, kolik let zde na 

zemi prožije. Není-li smířen 

s Bohem, pak ho čeká věčné 

zoufalství, i kdyby na zemi pro-

žil v dokonalém blahobytu třeba 

sto let.  

Bůh nás lidi opravdu miluje. 

Velmi mu záleží na tom, aby-

chom byli věčně šťastnými Bo-

žími dětmi. Aby tomu tak bylo, 

musí každý člověk splnit jednu 

podmínku: Přijít osobně 

v pokání k Bohu skrze Ježíše 

Krista, který je jediným Pro-

středníkem a Spasitelem hříšní-

ků. Kdo se pokoří a vyzná před 

Bohem v upřímnosti své hříchy i 

svoji víru v Ježíše Krista jako 

svého Spasitele, dostává dar 

věčného života v Božím králov-

ství lásky, pokoje a radosti.  

V čem je tedy problém člově-

ka? V tom, že se ve své pýše 

nechce před Bohem pokořit, 

nechce činit pokání, nechce mys-

let na věčnost. Klame sám sebe a 

namlouvá si, že Bůh není a život 

končí tělesnou smrtí. Někteří 

říkají: Proč bych o tom přemýš-

lel, nějak bylo, nějak bude. Bohu 

je nesmírně líto každého člově-

ka, který kráčí cestou pýchy a 

svévole. Proto k nám mluví dvo-

jím způsobem: 1. Mluví tiše a 

velmi laskavě skrze své Slovo, 

které nám posílá v Písmu sva-

tém, a také skrze své svědky. 2. 

Když jeho tichý hlas ignoru-

jeme, promlouvá k nám hlasitěji 

a důrazněji skrze různé i bolest-

né události. Kéž bychom jeho 

tichý hlas i jeho hlasité volání 

brali vážně. Kéž bychom nebyli 
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podobní Jeruzalémským, kteří nepoznali čas, kdy se Bůh 

k nim sklonil. 

Stále totiž platí slova, která napsal apoštol Jan: „V tom je 

láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval 

nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ 

1.J.4,10. „Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, 

neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“ Jan 3,36. Apoštol 

Pavel připomíná: „Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom 

propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho 

Pána Ježíše Krista.“  
Mgr. St. Kaczmarczyk 

téma 

JEŽÍŠ – VZOR V POKUŠENÍ  

Žijeme v době velkých možností. Jako křesťané máme 

otevřené dveře do politiky, na univerzity, do sféry podni-

katelské i showbuissnesu… Jenže to, co se od dob Pána 

Ježíše prakticky nezměnilo, je postoj k Ježíši Kristu. Z toho 

nebo onoho důvodu většina elity nechce mít s Ježíšem 

Kristem nic společného, a to patřičné místo pro Ježíše je 

kříž, kde bezmocný už nezasahuje a nemluví do našich 

svobodných a sebeuvědomělých životů. Když Pán Ježíš 

začíná veřejně působit po svém křtu, když začíná naplňo-

vat Boží vůli směřující k našemu spasení, je veden do pus-

tiny, aby byl pokoušen od ďábla. Tím se nám znovu při-

pomíná, že zde máme mocného protivníka, který svedl 

první lidi, Adama a Evu k hříchu, k neposlušnosti Bohu 

(Gn 3,1-6). To on je vrah a lhář (J 8,44) a 

často přichází k člověku jako anděl svět-

la (2K 11,14). Proto se denně modleme, 

aby nás Bůh zbavil od Zlého a děkujme 

Ježíši Kristu, že nad ďáblem a nad všemi 

mocnostmi zvítězil svým životem, smrtí 

a zmrtvýchvstáním (Ko 2,15). Jestliže 

ďábel pokouší Pána Ježíše, můžeme si 

být jistí, že pokouší i každého z nás. 

Otevřme si teď Evangelium podle Ma-

touše 4,1-11, a pozorně si text přečtěme, 

můžeme si přečíst i paralelní text v L 

4,1-13 a další odkazy. Dvakrát se ďábel obrací na Ježíše 

Krista podmiňovacím způsobem „jsi-li“, jsi-li Kristus, tak 

to dokaž, předveď, co dokážeš. Kolikrát podobným slo-

vům člověk podlehne. Když chlapec říká dívce: „když mne 

miluješ, tak mi to dokaž“. Kolikrát v různých skupinách 

zazní: „chceš-li k nám patřit, 

ukradni něco z obchodu“. Koli-

krát jsme sváděni ke zlému 

oním „to bys přece nedokázal“. 

Ale co by člověk neudělal, aby 

dokázal, jakým je borcem, že má 

právo někam patřit… (4,3) „Jsi-li 

Syn Boží, řekni, ať z těchto ka-

menů jsou chleby.“ Jsme svádě-

ni k přesvědčení, že k nasycení, 

k životu stačí chléb, to, co po-

skytuje tento svět. Šalomoun 

v knize Kazatel popisuje zkuše-

nost, kdy hledá to, co je dobré 

pro lidské syny, čeho by se mohl 

člověk přidržet, aby mu to při-

neslo uspokojení (Kaz 1,12-2,11). 

Zkouší to s moudrostí, ale zjiš-

ťuje, že „kde je mnoho moud-

rosti, ji i mnoho hoře, a čím víc 

vědění, tím víc bolesti“. Zkouší 

to s radovánkami a dopřává si 

dobrého. A hle, také to je pomí-

jivost! Pak podnikal velkolepá 

díla, postavil si domy, vysázel 

vinice, založil si zahrady a sady 

a v nich vysadil kdejaké ovocné 

stromoví, zřídil si i vodní nádrže 

pro zavlažování lesních porostů. 

Nakoupil si otroků a otrokyň a 

měl i doma narozenou čeleď, 

stád skotu a bravu měl víc než 

všichni, kdo byli v Jeruzalémě 

před ním. Nahromadil si také 
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stříbro a zlato a zabral i vlastnictví králů a krajin; opatřil si 

zpěváky a zpěvačky i rozkoše synů lidských, milostnice. 

Stal se velikým a předčil všechny, kteří byli v Jeruzalémě 

před ním; nadto při něm stála jeho moudrost. V ničem, co 

si žádaly jeho oči, jim nebránil, svému srdci neodepřel 

žádnou radost a jeho srdce se zaradovalo ze všeho, za čím 

se pachtil, a to byl jeho podíl ze všeho jeho pachtění. I po-

hlédl na všechno, co bylo jeho rukama vykonáno, na své 

klopotné pachtění, a hle, všechno je pomíjivost a honba za 

větrem; a žádný užitek z toho pod sluncem není. Nepřipo-

míná nám to mnohé lidi kolem nás? Ale nepřipomíná nám 

to i nás samotné? Za čím se vlastně ve 

svém životě pachtíme? Nespoléháme 

právě na podobné věci, že nám 

v životě přinesou uspokojení, nasyce-

ní? Jenže naplnit náš život, přinést 

skutečné nasycení dokáže jen slovo, 

které vychází z Božích úst. Abych byl 

konkrétnější, tak to je především slovo 

evangelia (1K 15,1-5): „Ježíš Kristus 

zemřel za naše hříchy podle Písem a 

byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne 

podle Písem, ukázal se…“. Můžeme 

také říct to Slovo, Slovo Boží – Ježíš 

Kristus sám (J 1,1; Zj 19,13). On je také 

chlebem života (J 6,35). Pokušení chleba může zahrnovat i 

nebezpečí prosperity. Jsem-li Boží dítě a je-li Bůh můj Otec, 

cožpak by se tedy Otec neměl nepostarat o všechny moje 

potřeby? Dá mi krásný dům, nové auto, dobrou práci, dá 

mi zdraví… Příklad Ježíše Krista ukazuje přece jen něco 

jiného. (4,6) „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 

`Svým andělům dá příkaz a na 

ruce tě vezmou, abys nenarazil 

nohou na kámen´!“ Nemáme se 

vrhat do různých nebezpečí 

s leh-kovážným „přesvědče-

ním“, že nás přece ochrání náš 

anděl, a Otec nedopustí, aby-

chom si narazili nos. Ale může 

zde být i další pokušení, aby 

Ježíš viditelně před očima všech 

ukázal, že je skutečným Mesiá-

šem, Bohem a Spasitelem skrze 

zázrak, projev moci. Kolikrát 

jsme si přáli při svědectví opřít 

se nejen o pouhá slova, ale mít 

po ruce i mocný čin, kdybychom 

třebas někoho vzkřísili 

z mrtvých, kolik by uvěřilo (L 

16,31)? Kolik lidí uvěřilo a uvěří 

těm, kteří přišli v moci a prohlá-

sili se za Mesiáše, Spasitele (Mt 

24,24)? Jsme sice chráněni Boží 

moci, ale ne nutně od různých 

pádů, „Boží moc vás skrze víru 

střeží ke spasení, které bude 

odhaleno v posledním čase“ (1P 

1,5). Poslední pokušení v této 

sérii, je pokušení moci, slávy, 

bohatství (4,8). Někteří toto vza-

li doslova, poklonili se ďáblu a 

získali úspěch, slávu a bohatství, 

ale spolu s tím i to, co přináší 
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ďábel: zklamání a smrt. Jediný, komu patří naše čest, úcta, 

před kým máme sklánět naše kolena i kolena srdce je Troj-

jediný Bůh. Ale upřímně, ruku na srdce, kdo z nás ani jed-

nou nepodlehl touze po majetku (1Tm 6,10), touze po slá-

vě… Dnešní doba je dobou velkých možností, ale často za 

cenu zapření Ježíše Krista, často za cenu nevyznávání, ne-

svědčení o Ježíši Kristu (J 12,42.43), často za cenu zaměnění 

lásky za lež, podvod, tvrdé lokty… Ježíš přišel činit vůli 

svého Otce; čí vůli chceme činit a činíme my? Při činění 

Boží vůle máme mocné protivníky: ďábla s jeho mocnost-

mi, svět i naši starou přirozenost, ale na naší straně stojí 

vítěz Ježíš Kristus, který v pokušeních zvítězil i tím, že stál 

na Božím slově (znal je, dovedl je přesně a správně citovat) 

a měl společenství s Otcem i skrze modlitbu. 1 Korintským 

15:57 Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze 

našeho Pána Ježíše Krista!  
Edward Mitręga, diakon FS SCEAV v Třinci  

 

ze starých časů 

K čemu jest kyselost 

Známo jest, že pálení, které cítíme, když jsme od mra-

venců poštípáni byli, pochází od ostré šťávy, kterou zví-

řátka ta v těle svém vylučují. Šťáva ta jmenuje se odtud 

kyselina mravenčí. Tatáž aneb velmi podobná nachází se i 

při jistých druzích housenek, při ží-

havkách a při včelách. Onať jest prá-

vě toho příčinou, že uštípnutí těchto 

pilných dělnic, kteréž ovšem při své 

práci a pro ochranu svých domác-

ností nějakou ochranu potřebují, tak 

značnou bolest působí.  

Ale ještě zajímavější jest to, což v té 

příčině bedlivými pozorovateli obje-

veno bylo, že totiž nějaká částka této 

kyseliny, kterouž včely i při dost nepa-

trném rozčilení vylučují, přichází do m 

e d u.  

A jaký tam má účinek? Snad ten, že 

med zkysá a se pokazí? Nikoliv, ale naopak dostává větší 

hodnoty, to jest: přidáním této kyseliny nabývá ostřejší 

chuti a což jest nejhlavnějšího, - jest uchráněn kysání, kte-

rým by se zkazil. Shledalo se totiž, že převařený med 

snadno zkysá, poněvadž z něho kyselina mravenčí odstra-

něna jest, ale med nepřevařený se drží delší dobu.  

Takť musí k y s e l i n a slouži-

ti k zachování toho, což jest n e j 

s l a d š í h o.  

A podobně Pán Bůh posílá 

nám začasté něco trpkého neb 

odporného, nad čímž mnohdy 

nerozumně naříkáme, aby to 

dobré, jež nám uchystal, své 

chuti, ceny a užitečnosti nepo-

zbylo.  

 

Věděl, co to je: děkovat! 
Přivedli ho na popraviště, ale 

tam se stalo rozhodnutí, aby s 

upálením se posečkalo, až by se 

vyhojil, tak aby se aspoň rovně 

na nohy postaviti mohl.  

Zda-li asi za to děkoval Bohu? 

Ba ovšem, neboť po několika 

dnech zemřela tehdejší královna 

anglická, „krvavá“ Marie; a dří-

ve ještě než se zlámaná noha 

zahojila, nastoupila nová vláda a 

všichni pro víru pronásledovaní 

byli z vězení propuštěni. Takť 

tedy neděkoval nadarmo za zlá-

manou nohu.  

 

Kdy je Basilej nejhezčí 
U vděčné paměti dosud cho-

vaný farář d'Anone, kterýž před 

lety v Mutenci nedaleko Basileje 

žil, uměl velmi šťastným způso-

bem naučení Písma svatého 

znázorňovati a na srdce klásti. 

Tak na příklad rozmlouval kdy-

si s dívkami na konfirmačním 

cvičení o slovech u sv. Mat. 7, 

3.5: „Kterakž pak vidíš mrvu v 

oku bratra svého a v oku svém 

břevna neznamenáš?“ atd. „Nu-

že dcerušky,“ pravil, „vy chodí-

te do Basileje na trh, abyste tam 

jablka a hrušky prodávaly. Řek-
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něte mi tedy, v který den se vám Basilej nejlépe líbí?“ 

Děvčata nevěděla, co říci mají. „Když to nevíte,“ pokra-

čoval farář, „povím vám, kdy to v Basileji nejhezčeji vy-

padá: v sobotu. A proč asi? Zda-li pak jste si všimly, co lidé 

v Basileji v sobotu dělají?“  

„Ó ano,“ odpověděly dívky, 

„metou přede dveřmi a uklízejí.“  

„Pravda,“ odpověděl farář, 

„ale kde pak mete každý?“  

„Hm,“ usmála se děvčata, 

„každý mete před svými dveřmi 

a před svým domem.“  

„A tak tedy nemete před sousedovým domem?“ 

„Ne; protože každý má dost co dělat před svým a je rád, 

když je hotov.“ 

„Dobrá,“ odpověděl d'Anone, „tak to tedy máte i vy či-

niti a vůbec každý v duchovním ohledu; pak bude všude 

velmi hezky.“ 

 

Viděl kázání 
K jistému misionáři v Číně přišel jednou pohan a pravil: 

„Neslyšel jsem sice ještě kázání tvého, ale viděl jsem je. 

Známť člověka, jenž byl postrachem celého okolí svého. V 

jednání svém s lidmi podobal se divoké šelmě. Však nyní 

přijal náboženství tvého Ježíše a stal se zcela jiným člově-

kem. Jest pokojný a laskavý: své staré zlé obcování složil 

úplně se sebe, a získal si všeobecnou lásku a vážnost. Uče-

ní tvé jest dobré.“ 
z Evanjelickýh listů vybrala Magda Géryková 

slova pastora 

MOI DOBRZY PRZYJACIELE ODESZLI 

OD CHRYSTUSA! 

Na przełomie 20 i 21.wieku Pan Jezus chodził po ziemi z 

miejsca na miejsce, opowiadał o swoim Ojcu w niebie, o 

jego wielkiej miłości do każdego człowieka. Wspominał 

także swoje pierwsze przyjście na ziemię 20 stuleci wcześ-

niej. Mówił o ludziach jakich spotykał, przypominał to, 

czego ich nauczał. Stwierdził, że współczesny człowiek 

niewiele różni się od tego sprzed 2 tysięcy lat, uświadamiał 

im jak bardzo go potrzebują, gdyż grzech, pokusy szatana, 

mają tę samą moc w każdym okresie historii. Przypominał 

o swojej śmierci na krzyżu i zwycięstwie przez zmar-

twychwstanie.  

Na początku wielu ludzi 

chodziło na spotkania z Nim. W 

niektórych miejscowościach nie 

wystarczały kościoły, trzeba 

było organizować zgro-

madzenia w halach sportowych 

albo na stadionach. Wielu ludzi 

znanych w życiu kulturalnym, 

sportowym i politycznym za-

częło mu zazdrościć popular-

ności. Nawet gwiazdy show-

biznesu się zaniepokoiły. Wy-

dawało się, że ten Jezus z Naza-

retu nie mówi o niczym szcze-

gólnym, przecież kościół przez 2 

tysiąclecia przekazywał właśnie 

Jego naukę. Cóż nowego mógł 

powiedzieć? A jednak – Jego 

słowo dotykało nasze serca głę-

biej. Ja miałem okazję słuchać 

Go już jako dziecko. Kiedy 

powiedziałem mu: Panie, chcę iść 

za Tobą, wtedy poczułem się tam 

w środku, niesamowicie lekki, 

wolny, choć wcześniej, jako ma-

ły przecież chłopak, nie zdawa-

łem sobie sprawy z tego, że co-

kolwiek mnie obciąża. Wiele lat 

później postanowili iść za Nim 

także moi dobrzy przyjaciele. 

Bardzo się z tego ucieszyłem. 

Teraz – pomyślałem sobie – w 

końcu nasze rozmowy nie będą takie 

puste, nasz wspólnie spędzany czas 

będzie miał głębszy sens. Radość nie 

będzie czymś powierzchownym i 

wynikającym z dobrego humoru, 

lecz ze świadomości, że zmierzamy 

razem do czegoś wspaniałego.  

Po pewnym czasie zaczęło 

dziać się coś złego. Na spotkania 

z wędrującym Chrystusem za-

częło przychodzić coraz mniej 

ludzi. Co gorsza, niektórzy z 

moich przyjaciół zaczęli re-
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zygnować z „przygody z Jezusem z Nazaretu”, jak to sami 

określili. Dlaczego? – zadawałem im pytanie. Na początku – 

mówili – to było fajne. Byliśmy blisko Niego, więc wszyscy nas 

znali, chcieli z nami rozmawiać, ludzie mediów dawali nam duże 

pieniądze za udzielanie wywiadów, zapraszano nas w ciekawe 

miejsca – jednym słowem – opłacało się. Mistrz nie tylko prze-

mawiał, ale uzdrawiał ludzi, którym nawet współczesna medy-

cyna nie była w stanie pomóc. Oni byli w stanie zapłacić każde 

pieniądze, byleby umówić ich na spotkanie z Panem Jezusem. Ale 

teraz – mówili dalej – okazuje się, że przynależność do Jego 

służb, to nie jest sama słodycz. On chce, żebyśmy tylko dla Niego 

pracowali, nie dorabiali sobie w wolnym czasie, tylko poświęcali 

ten czas naszym rodzinom. Chce, żebyśmy nie nagnali prawa, 

żyli w „czystości”, jak to określa, i w uczciwości, a dzisiaj prze-

cież, nie można być do końca przejrzystym – kto nie kombinuje 

ten nie jedzie, ten się nie liczy! A wydawało mi się, że patrzą 

dalej, że wiedzą, iż to najwspanialsze jeszcze przed nimi. 

Twierdzili, że koło Chrystusa zaczyna się robić niecieka-

wie, że ma coraz więcej wrogów, że w coraz wyższych 

kręgach mówiło się o Nim, iż jest niewygodny. W związku 

z tym robiąc rachunek wszystkich „za” i „przeciw”, 

stwierdzili, że trzeba się usamodzielnić, rozpocząć coś na 

własną rękę, bo praca dla Jezusa stała się wręcz nie-

bezpieczna, poza tym – ile można cały czas ślepo słuchać jed-

nego szefa - mówili? Czy oni rzeczywiście byli moimi przy-

jaciółmi?  

Część moich przyjaciół też odpadła, ale nie w taki 

sposób, nie z rozmysłem. Oni się po prostu gdzieś w życiu 

pogubili, a nikt z tzw. „uczniów i pokornych sług Jezusa” 

im nie pomógł. Jeden, na przykład, wciągnął się w handel 

alkoholem i papierosami na wielką skalę, potem ponoć do 

tego doszły jeszcze nawet narkotyki. Kiedy chciał się z tego 

wydostać, zaczął być przez swoich „nowych” przyjaciół w 

biznesie szykanowany, a jego pastor i wierząca część rod-

ziny po cichu się go wyparła i nie chciała z nim w ogóle 

rozmawiać, twierdząc, że nie 

chcą się ubrudzić jego brudem. 

Kiedy dowiedziałem się o nim i 

próbowałem go odnaleźć, ale 

zapadł się jak kamień w wodę. 

Ktoś przebąkiwał, że on targnął 

się na swoje życie i chyba mu się 

„udało”.  

Inny mój dobry kolega rozwi-

ódł się. Nie chciał, ale żona 

twierdziła, że ich małżeństwa 

nie sensu dalej ciągnąć, a potem 

robiła coraz gorsze rzeczy, żeby 

zmusić go do rozwodu, w końcu 

poddał się. W swoim Kościele 

od razu dano mu do zrozumie-

nia, że dla takich grzeszników 

pośród świętych nie ma miejsca. 

Chciał o tym porozmawiać, ale 

ksiądz nie miał dla niego czasu, 

za to wiele o sobie usłyszał na 

ostatnim kazaniu, na jakim był 

w kościele, a od innych człon-

ków jego społeczności mógł 

słyszeć tylko uszczypliwe 

uwagi. Był załamany, powiedzi-

ał, że za takie chrześcijaństwo 

dziękuje, tyle, że mówiąc to użył 

niecenzuralnego słowa. Chcia-

łem z nim porozmawiać, ale 

twierdził, że ja jako kawaler nic 

mu tutaj nie pomogę, nie zro-

zumiem jego małżeńskich kło-

potów. Być może miał rację. 

Wrócił samotnie w swoje dawne 

rodzinne strony. Ponoć u rod-

ziców, rodzeństwa i kuzy-

nostwa znalazł wsparcie. Póź-

niej słyszałem, że wstąpił na 

nowo do jakiegoś zboru zupeł-

nie innego Kościoła. Ale nie 

wiem czy to prawda, nie ode-

zwał się do mnie jeszcze. Może 

powinienem go odwiedzić?  
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Cóż za czasy? Po naszym globie chodzi sobie Pan Jezus, 

ten sam, który chodził tutaj 2 tysiące lat temu, o którym 

uczono nas na szkółkach, lekcjach religii i nabożeństwach, 

a moi przyjaciele, którzy też Go poznali i służyli w Jego 

szeregach, zaczynają z Niego rezygnować. On jest teraz na 

innym kontynencie, – mówią rozżaleni – nie może nam pomóc, 

a nasi przyjaciele też z Jego służb odwracają się od nas.  

Smutne to, jedni wybierają „ciekawsze” i „rzekomo bo-

gatsze życie”, a inni wybierają „inne życie”, bo chrześcija-

nie, ponoć moi i ich bracia i siostry odwrócili się od nich. 

Wstyd mi za siebie i moje duchowe rodzeństwo!  
Marcin Pilch 

z dějin české reformace 

JAN ROKYCANA 

Jan Rokycana se narodil asi 

roku 1397 v Rokycanech 

v rodině kováře. Nějaký čas 

strávil v klášteře augustiniánů, 

později studoval v Praze. Roku 

1415 se stal bakalářem, o pat-

náct let později získal titul mis-

tra svobodných umění. Byl 

posluchačem Husovým a žá-

kem teologa Jakoubka ze Stří-

bra. Od roku 1424 byl knězem, 

působil  
v Týnském chrámu, byl 

správcem duchovenstva 

podobojí. Na basilejském 

koncilu hájil nauku o 

přijímání podobojí způ-

sobou. V roce 1435 byl 

Rokycana zvolen praž-

ským arcibiskupem, 

avšak nebyl nikdy po-

tvrzen papežem a ne-

obdržel biskupské svě-

cení, takže nemohl ani 

světit kněze. Později se 

musel kvůli sporům 

s císařem Zikmundem 

odebrat do Hradce Krá-

lové, kde zůstal až do roku 1448. 

Jan Rokycana byl mužem za-

stávajícím střední, umírněnou 

cestu. Snažil se o dobré vztahy 

s papežskou kurií a také o sou-

lad v husitském táboře. Svými 

postoji si však získal mnoho 

nepřátel na všech stranách. Dob-

ré vztahy navázal s králem Jiřím 

z Poděbrad. 

Rokycana byl dobrým kazate-

lem, zdůrazňoval nutnost dodr-

žování novozákonních zásad, 

snažil se, aby duchovní podobojí 

žili v chudobě, navázal jednání o 

spolupráci s řeckou církví. 

K Jednotě bratrské neměl jedno-

značný postoj - zastával se jí, ale 

také ji pokládal za narušitelku 

jednoty církve. 

Několik let před smrtí byl po-

stižen mrtvicí. Zemřel roku 1471 

a byl pochován v Týnském 

chrámu. 
MCH-NL 

komentář 

REPORTÁŽ O KON-

FERENCI MUŽŮ 2010 

Po několikaleté přestávce jsem 

se opět vydal na konferenci 

mužů, která se konala 6.2.2010 v 

třineckém kině Kosmos. Téma-

tem letošní konference byla Od-

povědnost. První přednášku, 

Zodpovědnost vůči Bohu, měl 

Pavel Hanes, který vyučuje na 

katedře evangelikálnej teologie a 

misie. Začínal u zodpovědnosti 

jako mužském problému. Muž 

je slaboch, nemá city a pořád si 

jen hraje. Muž je silný ve vášni, 

ale slabý v překonávání vášní. 

Opakem a vzorem je mu Bůh. 

Bůh stvořitel, zákonodárce a 
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držitel, zdroj síly. Když muž chce zodpovědnost, musí 

přiznat svou nezodpovědnost - přiznat hřích. Byli jsme 

upozorněni na nesprávnou motivaci zodpovědnosti, jež je 

náboženství povinnosti, život bez milosti, práce bez odpo-

činku. Zjišťovali jsme, jak se na zodpovědnost dívá Nový 

Zákon. Celou přednášku shrnul do tří bodů. Zodpo-

vědnosti vůči 

Bohu se nedá 

zbavit - jedině 

odpuštěním. 

Zodpovědnost, 

která zotročuje, 

nepochází od 

Boha. Zodpo-

vědnost v krá-

lovství Božím je 

dar Boží milosti. 

Druhou před-

nášku o zodpo-

vědnosti v man-

želství měl Jan 

Hracki, který 

nyní slouží jako 

diakon ve sboru 

SCEAV v Nebo-

rech. Z této před-

nášky mne nejví-

ce oslovila ilustrace přilnutí muže k ženě jako přilnutí k 

silonové tašce. Také máte problém rozdělit stěny tašky 

nebo sáčku od sebe? Třetí přednášku měl opět Pavel Ha-

nes, která byla o zodpovědnosti v církvi. Práce v církvi je 

riskantní a vyžaduje víru v Boží zabezpečení. Práce v círk-

vi je dobrodružná a nečekané změny vyžadují vedení Du-

chem svatým. Práce v církvi vede k největšímu možnému 

úspěchu ve věčnosti před Kristovým soudem. Čtvrtou 

přednášku měl David Floryk o odpovědnosti vůči světu. 

Povzbuzoval nás, abychom tak jako Pavel se hájil „nebláz-

ním“, hájili zdravý rozum. A vedl nás k zamyšlení nad 

velmi osobní otázkou. Je tvé křesťanství praktické? Máš ho 

rád? 

Co bylo ještě zajímavého na konferenci? Štěpán Rucki 

vydal novou knihu s názvem Poznáváme biblické pravdy, 

která je určena pro dorostence, mládežníky a duchovní 

děti, které se vydaly za Pánem. Velmi zajímavé byly in-

formace o projektu organizace Filadelfie - Přístav Oldři-

chovice. Hlavní poslání je po-

máhat opuštěným dětem z dět-

ských domovů. Propagují ná-

hradní rodinnou péči, pomáhají 

stavět, realizovat (především 

finančně) domy pro tyto rodiny 

a pomáhají s následnou péči v 

těchto náhradních rodinách. 

Největší kulturní zážitek v nás 

nejspíš zanechal Petr Molin, 

který zahájil své vystoupení 

větou, že si dáme něco ostřejšího 

a zostra spustil blues. Velmi 

mile mne překvapilo, jak dokáže 

Petr Molin v takovémto pro-

středí provést humorné one man 

show, byť při hlubším za-

mýšlení zamrazí, jak dokáže 

popsat selhání křesťana. 

Zbývá jen dodat, že všechny 

přednášky bude v nejbližší době 

možné stáhnout a poslechnout z 

internetu na adrese 

http://kpm.sceav.cz/. 
PCH-NL 
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ohlédnutí 

DOJEM Z VÁNOČNÍ BESÍDKY DĚTÍ 

V ROPICI 

I letos jsme se potěšili velmi zdařilou vánoční besídkou 

dětí v kapli v Ropici. 

Děti, které navštěvují hodiny náboženství českých a pol-

ských tříd v Ropici, nám svým vystoupením darovaly vel-

kou radost. Myslíme, že pro každého přítomného to bylo 

milé odreagování od předvánočního spěchu, příprav a 

shonu. Děti zazpívaly koledy, přednesly vánočně laděné 

básně, hrály na flétnu, housle a ani scénka s pastýři nechy-

běla. 

Toto bylo připravováno v hodinách náboženství oběta-

vými vyučujícími. Obě skupiny dětí (české i polské) nás 

přesvědčily, že hodiny náboženství jsou vedeny zodpo-

vědně, za což patří dík vyučujícím – sestře Zuzaně Ka-

czmarczykové, stále činná i ve velmi pokročilém stavu 

těhotenství (česká třída dětí) a sestře Dance Bardoňové 

(polská třída dětí). Zpěv dětí byl podmalován doprovodem 

na kytaru br. Danielem Kaczmarczykem a sestrou Sta-

nislavou Kukuczkovou. 

Také my dospělí jsme doplnili program zpěvem vánoč-

ních písní za doprovodu kytary a elektrof.varhan. České i 

polské písně byly promítány na plátně, takže jsme mohli 

zpívat všichni společně. 

Přítomnost farářů z kostela na Rozvoji (br. Marcin Pilch, 

br.Štěpán Janča) a z kostela Na Nivách (br.Jaroslav Kaleta), 

dodalo tomuto odpoledni na vážnosti. Každý z nich vy-

stoupil se svým slovem v programu, týkající se adventního 

času a příchodu vánoc. Ve svém vyprávění přiměli děti 

otázkami k přemýšlení a hledání správné odpovědi 

k vánoční tématice. Bratr farář Jaroslav Kaleta doplnil tex-

tem z bible rozjímání nad přínosem vánoc v dnešní době. 

Společnou modlitbou jsme dovršili závěr vánoční besídky, 

kdy všechny přítomné děti byly obdarovány malou nadíl-

kou. 

Je nutno říci, že celý program byl velmi pečlivě připra-

ven a zorganizován. Je chvályhodné, že zástupcům obou 

sborů (na Rozvoji a Na Nivách) se podařilo vytvořit pří-

jemné odpoledne se vzájemným porozuměním i spolu-

práci v českém i polském jazyce. 

Děkujeme oběma katechetkám i bratrům farářům 

z Rozvoje i Na Nivách za příjemné odpoledne v ropické 

kapli a br. D. Kaczmarczykovi a 

br. M. Pilchovi za příjemný hu-

dební doprovod. Dík patří i ro-

dině Maroszové – Zuzce, Zdeň-

kovi a Vlastě a Evě Macurové za 

pomoc při této akci. 

Všem přejeme krásné vánoční 

svátky a do roku 2010 plnost 

Božího požehnání. 
Sestry ropických biblických hodin 

 

aktuality 
Všem farním sborům a kaza-

telským stanicím Čes-

kobratrské církve evangelické, 

V Praze dne 12. února 2010 

INFORMACE O DOB-

ROVOLNÉ SBÍRCE 

NA POMOC HAITI 

Milé sestry a milí bratři, 

děkujeme Vám za Vaši oběta-

vost, se kterou jste vyslyšeli 

výzvu k pomoci postiženým 

zemětřesením na Haiti. Do 

10.2.2010 jste zaslali na sbírkové 

konto ČCE 872 256,- Kč. Rádi 

bychom Vám podali zprávu, 

jakým způsobem jsou vybrané 

prostředky používány. 

Jak jsme Vám sdělili v dopise 

vyhlašujícím sbírku, uvolnila 

Synodní rada ČCE den po ze-

mětřesení z fondu sociální a 

charitativní pomoci „zálohu“ na 

vyhlášenou sbírku ve výši 150 

000,- Kč a ihned ji odeslala Po-

mocnému dílu evangelických 

církví ve Švýcarsku – HEKS. 

Důležité bylo, aby se humani-

tární prostředky dostaly k posti-

ženým co nejdříve. Stejným 

způsobem postupoval i HEKS. 

Poskytnul obětem zemětřesení 
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na Haiti 1 mil. Švýcarských franků okamžité pomoci, které 

byly použity pro nákup a zajištění stravy pro cca 3 000 lidí 

v Port-au-Prince. Vzhledem k tomu, že HEKS má už po 

mnoho let k dispozici koordinační kancelář přímo v Port-

au-Prince, byl schopný učinit rychlá a cílená opatření a 

započít s rozdělováním pomoci trpícím v podstatě okamži-

tě. 42 místních zaměstnanců denně připravuje v jednom 

velkém kostele 3 000 teplých jídel. Používají se čerstvé su-

roviny, které se nakupují v místě. Často se připravuje rýže, 

fazole nebo zelenina. Strava je rozdělována mezi trpící 

obyvatelstvo v osmi táborech. Okamžitá pomoc je zatím 

rozložena na tři měsíce. Kromě toho bude po stejnou dobu 

odborník ze Švýcarska podporovat haitské zaměstnance a 

zajišťovat účelné využití peněz. Začne připravovat i obno-

vení výstavby. Pověřená osoba HEKSu již v Port-au-Prince 

zahájila v tomto smyslu první jednání. V příštích týdnech 

připraví dva další zástupci HEKS (stavební odborník a 

manažer) plány stavební obnovy. Výstavba se má soustře-

dit na venkovská území, na něž dosud při pomoci nebyl 

brán ohled, a která jsou konfrontována se značným počtem 

uprchlíků z Port-au-Prince. Stavební obnova bude prová-

děna za pomoci dlouhodobě spolupracujících místních 

partnerských organizací při dodržení principů strategie 

HEKS platné pro Haiti. 

HEKS již 37 let podporuje Haiti rozvojovými projekty i 

projekty okamžité pomoci. Spolupracuje s místními part-

nerskými organizacemi, k čemuž využívá svou koordi-

nační kancelář v Port-au-Prince. Cílem projektů HEKS na 

Haiti je podporovat zemědělce i zemědělské organizace a 

umožňovat Haiťanům rozvoj s maximálním využitím 

vlastních sil. 

V případě pomoci Haiti se osvědčila smluvní spolupráce 

mezi ČCE a HEKS umožňující efektivní a rychlé využití 

humanitární pomoci vybrané v ČCE. Synodní rada ukončí 

vyhlášenou sbírku dnem 28.2.2010. Prostředky došlé do 

tohoto data na vyhlášené sbírkové konto budou ještě ode-

slány prostřednictvím HEKSu na Haiti. Částky došlé poz-

ději budou vloženy do fondu sociální a charitativní pomoci 

pro pozdější použití. Postup umožňující synodní radě 

uvolnit prostředky fondu bezprostředně po oznámení ka-

tastrofy a později fond sbírkami a dary doplňovat, se podle 

našeho názoru osvědčil. 

Jsme přesvědčeni, že se Vámi poskytnutá finanční po-

moc dostala rychle a efektivně k potřebným bližním a spl-

nila tak svůj účel. 

Rádi bychom v této souvislos-

ti zmínili ještě jeden me-

chanismus, který se používá při 

zasílání humanitární pomoci 

prostřednictvím HEKS. Roz-

hodne-li se ČCE poskytnout 

peníze na určitý účel, je z pro-

středků HEKSu od švýcarských 

dárců námi poskytnutá částka 

zvýšena na trojnásobek. Tento 

způsob spojování prostředků 

nejen zvyšuje efektivitu humani-

tární akce, ale i zcela prakticky 

vyjadřuje sounáležitost křesťanů 

různých zemí při pomoci bliž-

ním. 

S díky a bratrským pozdra-

vem jménem synodní rady 

Pavel Stolař 

náměstek synodní kurátorky 

Převzato z www.srcce.cz 

 POSTNÍ DOBA 

Tzv. popeleční středou začala 

17. února postní doba. Popeleční 

středa se datuje od 6. -7. století. 

V tento den se uděluje 

v katolické církvi tzv. popelec – 

označení popelem na čele, které 
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má symbolizovat kajícnost, stav hříšného člověka, který 

před Bohem vyznává svůj hřích , vyjadřuje vůli vnitřně se 

obrátit a je veden nadějí, že Bůh mu odpustí. 

Odřeknutí si dobrého jídla, pití, oblíbené zábavy apod. 

však zdaleka není cílem postní doby. Je to jenom prostře-

dek k umožnění přijetí duchovních věcí a především sa-

motného Pána Ježíše. Věřící se mají ztišit, ponořit se do 

modlitby a do úsilí konat dobré skutky. Dobré skutky a 

skutky sebezáporu se nemají vykonávat s úmyslem, že je 

někdo bude obdivovat a chválit, ale s pokorou a vědomím, 

že je vidí Bůh: "A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej 

jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby 

lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už 

svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hla-

vu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale 

svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, 

co je skryté, ti odplatí" (Mt 6,16-18). 

Podle http://tisk.cirkev.cz/z-domova/10-popelecni-stre-

dou-zacina-postni-doba.html 

 

fejeton 

JAK JSME BYLI ZA HIPPIES  

„Jani, nešli byste všichni na karneval v rodinném cen-

tru?“ píše mi kamarádka. „Určitě,“ odpověděla jsem a za-

jistila nám tak pro-

gram na jedno 

úterní odpoledne. 

Děti v maskách 

zabaví hodné tety a 

my dospělí si uži-

jeme chvíle klidu. 

„Masku by měli mít 

i dospělí,“ přispě-

chá ještě 

s vysvětlením ka-

marádka a já začí-

nám tušit, že tak 

jednoduché to ne-

bude… 

„Za co by mohla 

jít Kristýnka?“ 

ptám se manžela. Bezradně kroutí hlavou. Je mi jasné, že 

všecky holčičky budou růžové, v lepším případě fialové 

éterické bytosti nebo princezny. 

To chce něco jiného, lepšího, 

nápaditějšího! V hlavě mám 

prázdno, zatímco muž po chvíli 

navrhuje berušku, opičku, půj-

čovnu kostýmů nebo myšku 

z šedé teplákové soupravy a 

fousků, udělaných oční tužkou.  

„Nenene, to chce něco jiné-

ho,“ uvažuji dál. Až pět dní 

před karnevalem mě napadne to 

pravé – půjdeme za hippies. 

V mém případě to nebude až 

takové náročné a Kris dozdobí-

me. Manžel účast v hnutí flower 

power dobrovolně odmítá s tím, 

že na to nemá tu správnou vi-

záž.  

Z látky vystřihnu červené ky-

tičky a žlutá středová kolečka a 

taky žluté kytičky a červená 

kolečka. Sešiju je k sobě, našiju 

na Kristýnčiny šedé tepláčky a 

moje staré džíny. Já si vezmu 

batikované tričko s třásněmi, na 

batolecí žluté tričko použiju 

trochu sava, aby vyžralo barvu. 

Do ruky nový bubínek a je to.  

První problém se dostaví po-

měrně záhy. Netuším, kde seže-

nu kus látky. V galanterii? 

V textilu? V železářství? Zahan-

beně píšu kamarádkám na in-

ternetové diskusi, protože je mi 

vyloženě trapné ptát se někoho, 

kdo mě zná osobně (tak dobře, 

teď už to víte). „Že by v prodej-

ně s metráží?“ osvětluje mi tyto 

složitosti kamarádka z Brna a za 

sdělení připojí asi deset vy-

chechtaných smajlíků. No co, 

ona zase neví, jak stříhat video, 

což je k chodu domácnosti a 

života taky nezbytně nutné.  

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/10-popelecni-stredou-zacina-postni-doba.html
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/10-popelecni-stredou-zacina-postni-doba.html
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Na internetu se mi podaří vyhledat nejbližší prodejnu 

s metráží a mou největší starostí je, jak role látky poneseme 

zpátky. S Kris se vydávám do města. Po třiceti metrech 

sebou v růžové kombinézce praští do největší břečky a má 

z toho hroznou radost. Popadnu ji do náruče, ona si vytře 

kalhoty a boty do mé světlé bundy a radost máme obě. 

„Měla byste mít kočárek,“ doporučí mi starší paní a já 

mám chuť osvětlit jí, jak úžasné je jet s kočárkem nenízko-

podlažní tramvají a pak přes město v nánosech sněhu a 

břečky. To si radši strhám záda nošením a bundu budu mít 

jako prase. Vida, za prasata jsme mohly jít, a ani bych se 

nemusela namáhat.  

V prodejně s metráží je milá paní. Poprosím ji o metr ze 

žluté i červené a ona k mému údivu nevytáhne role, ale 

látku odstřihne a složí ji do úhledného balíčku. Jak jsem 

vůbec přišla na nějaké role? Aha, asi jak jsme do bytu ku-

povali koberec. Ochotné paní prodavačce osvětlím, že se 

chystám šít kostým na karneval. Je udivena mou šikovností 

a vychrlí na mě ještě názvy několika nezbytností, které 

zřejmě používají švadlenky, které bych měla mít a kterým 

ani za mák nerozumím. Rozhodnu se nerozmazávat, jaký 

je rozdíl mezi mým a jejím pojetím výrazu „šít kostým na 

karneval“, rozloučím se a kvapně opouštíme prodejnu. 

Na papír si nakreslím 

šablonu kytičky. „Nic 

moc,“ zhodnotí manžel 

a nakreslí svou verzi. 

Myslím, že si nemají co 

vyčítat a proto je obě 

použijeme. Ob-

kreslujeme na látku, 

vystřihuji. Vytahuji 

jehlu a nitě. „Udělej mi 

prosím na niti takový 

ten speciální uzel, já to 

neumím,“ prosím mu-

že. „Já to taky neu-

mím,“ odmítá, „vy jste 

ve škole v rodinné výchově nešili?“ Vzpomínám na naši 

rodinnou výchovu. Spíš bychom v češtině derivovali a 

v chemii běhali na stadionu, než se v naší rodinné výchově 

věnovali ručním pracím. Ze speciálních uzlů umím jen 

dračí smyčku a tak nit uzluju dvěma způsoby, buď oby-

čejný uzel na desetkrát, se snahou trefit se aspoň přibližně 

na stejné místo, nebo nit co nej-

víc zašmodrchat a doufat, že se 

uzel vytvoří sám.  

Kytičky a středová kolečka 

jsou zdárně spojeny. Našívám je 

na tepláčky. Žluté tričko pro 

Kris stříkám savem. V koupelně 

to smrdí, jako bychom chtěli 

celý byt zbavit plísní. Díru na 

tričku, kde to savo trochu pře-

střelilo, zašívám. Na našívání 

kytiček na mé džíny už nemám 

čas ani chuť. Proto vytahuji cen-

trofix na popisování CD a DVD 

a zvýrazňovače, které mi zbyly 

od zkouškového, a po džínách 

kreslím. Vytahuju všelijaké dře-

věné korálky na krk i ruce. Ba-

lím bubínek.  

Hotovo. Můžeme vyrazit na 

náš první karneval. To jsem teda 

zvědavá. 

PS: Můj odhad byl zcela 

správný. Všecky holčičky byly 

růžové nebo fialové éterické 

bytosti či princezny. Vzpomínky 

na karneval pak byly dlouhodo-

bé. Kris se tam nakazila střevní 

chřipkou, kterou jsme posléze 

dostali úplně všichni.  
JF-NL 

 

staršovstvo infor-

muje 
Staršovstvo sboru děkuje za 

kritickou připomínku k ně-

kterým nevhodným částem vá-

nočního koncertu Janka Le-

deckého v našem chrámu. Na 

základě této připomínky byla na 

poslední schůzi staršovstva při-

jata příslušná opatření, která by 

měla v budoucnu podobné ne-

patřičné chování v našem sboru 
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eliminovat tak, aby při podobných akcích nebyly haněny, 

nebo jinak narušeny naše křesťanské principy víry. Bude-

me bedlivější při výběru umělců a důraz na respekt ke 

křesťanským hodnotám bude promítán do smluvních 

podmínek s účinkujícími v našem chrámu. V tomto duchu 

jsme již také  dopisem informovali středisko KaSS. 
Staršovstvo sboru 

misie 
 

V minulém čísle jsme informovali, v jak těžké situaci 

se ocitla rodina Youngova v Nigérii (nepokoje mezi mus-

limy a křesťany spojené s vypalováním domů, vraždě-

ním…). Díky Bohu je už v Jos poměrně klid, nepokoje se 

objevují jen ve vesnicích v okolí města. Nabízíme vám 

proto pak aktuálních informací ze života a práce 

v Nigérii.  

 

Prožili jsme moc hezké vánoční svátky. Na začátku Ad-

ventu jsme si ozdobili s dětmi plastový stromeček. Dětem 

jsme četli spoustu vánočních příběhů a zpívali jsme vánoč-

ní písničky (ale jen ty, kde se nezpívalo např. „napadal 

nám snížek bílý“). Děti byly nadšené z dárků a hlavně z 

toho, že byl tatínek pořád s nimi… a Milena si mohla tro 

chu odpočinout. Byly to velmi klidné svátky, což bylo moc 

dobře, protože po tom nekonečném balení a stěhování v 

uplynulém roce toho už bylo na nás všechny opravdu 

hodně. Na Štědrý večer jsme měli tradiční bramborový 

salát s grilovanými rybami, které místní ženy prodávají u 

cesty. Carol (naše známá z kanceláře) byla s námi. Druhý 

den ráno jsme šli do kostela a odpoledne jsme byli pozváni 

do jedné ruské rodiny, kde jsme se setkali s dalšími Rusy. 

Další den jsme byli pozváni k 

sousedům a na Nový rok jsme 

měli oběd u naší paní personál-

ní. Bylo to moc příjemné a jsme 

vděčni Pánu, že město Jos moh-

lo prožít klidné Vánoce… 

…Rok 2010 začal pro nás po-

klidně. Těšili jsme se, že se zno-

vu uvidíme s některými přáteli, 

kteří se vraceli po delší přestáv-

ce zpět do Jos, a taky přijeli i ti, 

kteří letěli domů na Vánoce. V 

neděli 17. ledna se klid v Jos 

změnil ve střelbu, zabíjení a 

vypalování domů, kostelů a 

mešit. Ale o tom jsme vás už 

informovali v našich emailech, 

takže se nebudeme opakovat. 

Jen vás chceme ujistit, že teď v 

této době se už do města navrá-

til klid, za který děkujeme na-

šemu Pánu. Prosím modlete se, 

aby lidé znovu dokázali spolu 

žít, odpustit si a hlavně přijímat 

jeden druhého.  

Od února do května budeme 

mít v Jos 5 různých seminářů, ve 

kterých se překladatelé naučí 

používat specializovaný počíta-

čový program, který jim pomů-

že zkontrolovat a editovat Pís-

mo v jejich jazyce. První z těchto 

seminářů již skončil. Měli jsme 

tam 22 studentů z 13 jazykových 

skupin. Přinesli s sebou 13 lap-

topů – a 4 z nich měli vážné 

problémy s viry, jeden potřebo-

val nový kabel k obrazovce a 

všechny potřebovaly aktualizaci 

v různé míře. 

Díky velké pomoci Sunday 

(Richardův spolupracovník) a 

dalších, jsme byli schopni vyře-

šit ty nejdůležitější problémy 

ještě před koncem semináře, 
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takže studenti si mohli své laptopy vzít s sebou domů, aby 

mohli dále pracovat na překladech. Tohle byl pro nás 

„souboj s časem“, jelikož někteří studenti bydlí až 1000km 

daleko od Jos a bylo by to pro ně velmi drahé, kdyby sem 

museli kvůli opravě laptopu znovu přijet. Mezitím se sna-

žím pracovat na dalších 8 počítačích, které dáváme do-

hromady, aby mohli být použity v místní teologické škole, 

v překladatelském oddělení. 

(úryvky z únorového zpravodaje manželů Youngových) 

Oprava 

Vážení čtenáři, 

autorem článku "Postřeh" v lednovém čísle Nedělních 

listů byl Petr Chroboczek, nikoli Petr Chroboček. Omlou-

váme se za tuto záměnu. 

Co nás čeká 

DOROST A MLÁDEŽ  

5.3. Pro všechny zájemce: Brain storming II. 18-20h v sál-

ku.  

6.3. Dorost: Co se stane, když provedu něco špatného?  

7.3. Skupinka pro dívky v 18h na faře.  

12.3. Mládež: Abraham, na pokračování  

13.3. Dorost: Nádherný svět  

19.-20. 3. Worship festival na Vsetíně - zájemci nechť se 

hlásí u mě.  

Konfirmační jsou v sobotu od 8h, Dorosty v sobotu od 

10h, Mládeže v pátek od 17, 30 začínají modlitbou a v 18h 

pokračují programem.  

Biblická hodina nejen pro mladé se bude konat první 

březnovou neděli 7.3. 

Outdoor tým projektu Mise ve spolupráci se Slezskou 

církvi evangelickou a.v. pořádá pro všechny milovníky hor 

a krásné přírody Přechod Malé Fatry, který se bude konat 

v sobotu dne 6.3.2010. Podrobnější informace poskytne 

Radek Wewiorka na telefonním čísle 603 427 750. Cena: 

200,- Kč. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adre-

su outdoor@volny.cz do 22. 2. 2010. 

Termín sborového shromáždění: Výroční sborové 

shromáždění se bude konat v kostele poslední únorovu 

neděli 28.2. po skončení bohoslužeb. 

Každý rok se u nás ve sboru 

během postní doby konají pá-

teční shromáždění – bohosluž-

by, na kterých slouží většinou 

host z jiného sboru (už nás na-

vštívil br. f. Boleslav Firla z Ko-

morní Lhotky a br. f. Lubomír 

Červenka z Hodslavic). Nemu-

síme jet nikam daleko, abychom 

slyšeli kazatele z Frýdku-Místku 

nebo až z Hodslavic. Je to tedy 

vzácná příležitost slyšet Boží 

slovo, poznat nové lidi a také se 

dovědět zajímavé věci o sboru, 

ze kterého bratr farář přichází. 

Je to čas, který můžeme prožívat 

ve společenství a můžeme se 

lépe připravovat na přicházející 

Velikonoční svátky. Všichni, 

kdo máte chuť slyšet Boží slovo, 

jste srdečně zváni. Postní páteč-

ní bohoslužby se konají vždy v 

16:30 ve sborovém sálu. V pátek 

5. března bude sloužit br. f. Bo-

huslav Kokotek ze sboru Na 

Nivách, 12. března br. f. Pavel 

Křivohlavý z Frýdku – Místku, 

19. března s. f. Mária Jenčová z 

Hodslavic, 26. března br. f. To-

máš Tyrlík z Třanovic. 

10. jarní konference sester 9.-

10. dubna 2010 Třinec kino 

Kosmos: přednášející: Rozina 

Mertová, Dita Targoszová, Lída 

Pohanková; semináře: Od smrti 

k životu; Nedejme se oklamat; 

Bůh odjel na misii; Statečnost; 

„Ctila bych ho, kdyby…“; Vy-

jděme ze zóny bezpečí; Osamě-

lost; Od slávy k slávě. Konfe-

renční poplatek 100 Kč. Přihláš-

ky do 28.2.2010 na adresu Dari-

na Schmidtová, Těrlicko 813, 735 

42, tel. 604 913 256. Bližší info 

www.kmspraha.cz/akce-

mailto:outdoor@volny.cz
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aktivity/kalendar-krestanskych-akci/jarni-konference-

sester 

Misijní víkend 2010 – převezmi štafetu Moravských 

bratří: 6. března Křesťanské centrum AC Český Těšín, 

Slovenská 3; od 9:00; hlavní řečník Jan Schlegel – ředitel 

ochranovské YWAM; semináře: Moravští bratři, Vyprávění 

českého misionáře; Jak poznám, že jsem to já?; Na misii 

s rodinou; Použij svoji profesi v misii. Konferenční popla-

tek 100 Kč. 

Srdečně Vás zveme na kurz Manželské večery, pořáda-

ný farním sborem SCEAV v Třinci, který se bude konat 

vždy každý čtvrtek od 18:00 hodin od 11.2.2010 ve Sboro-

vém centru Hutník, Revoluční 609, Třinec (vedle evange-

lického kostela). Cílem kurzu je pomoci všem párům vy-

budovat zdravé celoživotní manželství. Kurz dává manže-

lům výbornou příležitost strávit čas spolu jako pár a při-

tom se zabývat důležitými otázkami svého manželství. 

Kniha „Poznáváme biblické pravdy“: Křesťanské spole-

čenství vydalo na konci roku 2009 knihu Štěpána Ruckého 

„Poznáváme biblické pravdy“ s podtitulem „...o Bohu, 

spasení a životě křesťana“. Útlá kniha představuje soubor 

23 věroučných přednášek, které byly původně předneseny 

na setkáních dorostové skupiny v Oldřichovicích a které 

jsou nyní k dispozici jak k individuálnímu studiu, tak i k 

vyučování na setkáních všech složek sborů. Knihu je mož-

no zakoupit v jednotlivých místních společenstvích nebo 

prostřednictvím e-obchodu Poutníkova četba. 

inzerce 
 

http://narozvoji.ic.cz - zvukové na-

hrávky kázaní br. Kaczmarczyka 

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

sboru Na Rozvoji 

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

Internetové stránky věnované vý-

chově dětí a vyplnění jejich volného 

času aktivitami spojenými s vírou 

v Ježíše Krista. 

Základní informace  

a pravidla inzerce 

Inzeráty je možno podávat písemně 

u stánku Nedělních listů. 
 

Ceník Inzerátů 

 Běžný textový 5,- Kč 

 Zvýrazněný textový 10,. Kč 

 Grafický 100,-Kč 

 
 

Informace o sboru 

Evangelický sbor a.v. ČCE,  
Nám. Dr.M.Luthera 1,  

737 01 Český Těšín 

Telefon: 558 745 191, 558 742 320 

e-mail: info@ccectesin.cz 

web: www.ccectesin.cz 

Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00 

Mimo tuto dobu dle dohody s faráři  
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