
NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 5. ročník 

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 19. prosince 2010 
 
Čtení: J 1,19-28; Fp 4,4-8; J 1,19-28 Čtvrtá neděle adventu 

NEDĚLNÍ LISTY 19. prosince 2010 12. číslo Strana 1 

„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se 
Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti 
pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.“ 

Jan 1, 12-13 

JEŽÍŠ PRO MĚ, JÁ PRO JEŽÍŠE 

Zhruba před dvěma tisíci lety nám Pán Bůh nadělil 
úžasný dárek. Ačkoli jsme nebyli hodní, rozhodl se nás 
obdarovat svým vlastním Synem a provedl to způsobem, 
který je nazýván zázrak vánoční. Boží Syn se narodil do 
lidské podoby skrze sestoupení Ducha Svatého na pannu 
Marii. Tak přišel na svět Ježíš zvaný Kristus. Musel to být 
tehdy pro lidi zvláštní a divuplný pocit, vidět Boha a 
přesto člověka, neb také člověka a přesto Boha. A protože 
to bylo na první pohled vskutku neuvěřitelné, Ježíš během 
svého života neustále projevoval svoji Boží podstatu, ať už 
mnohými zázraky, postoji, či učením. Celou svou 
pozemskou pouť pak završil dobrovolnou obětí na kříži, 
čímž nás smířil se svým Otcem v nebesích. 

Možná, že nás při nakupování vánočních dárků taky 
napadlo: „Jak bych tak já mohl obdarovat Ježíše?“ Od 
mudrců, kteří se mu přišli poklonit, dostal symbolické 
dary - zlato, kadidlo a myrhu. Co dostane ode mě? Co mi 
to vlastně Bůh daroval? Syna, který za mě obětoval svůj 
život! No, to je od něj moc pěkné ... .   

... tak pro děti už dárky mám, pro tátu taky, ještě něco 
manželce a mamince a je to v suchu. A ještě ten Ježíš, to je 
fakt něco, že se za mě obětoval. Co já bych mu tak mohl... . 
Už to mám! Zajdu na bohoslužby, a proto, že si toho fakt 
vážím, tak si přivstanu a dorazím rovnou na jitřní. To bude 
taky oběť a On bude mít radost, když mě tam uvidí. Vidí 
přece všechno, ne?! 

ŠPATNĚ!! Vraťme se o pár řádků zpět: 
Od mudrců, kteří se mu přišli poklonit, dostal 

symbolické dary - zlato, kadidlo a myrhu. Co dostane ode 
mě? 

Pokračování na straně č. 2. 

SLOVO  
ŠÉFREDAKTORKY 

Vánoce přicházejí, oznamují 
nám rádia a supermarkety už 
dlouho dopředu. Nevím, jak vy, 
ale já mám pocit, že se to kolem 
mě hemží spíš negativními 
vánočními vyhlídkami: „Zatím 
jsem neumyla okna.“ „V práci 
mám puštěné rádio a hrajou 
pořád ty samé koledy.“ „Mám 
jen sedm druhů cukroví.“ Pravý 
smysl Vánoc sice známe, leč je 
utopen ve shánění darů, 
jehličnanů a šupinatců a ohlušen 
vyřvávajícími koledami, které 
bychom raději neslyšeli. Když se 
mu konečně podaří dostat do 
popředí, je konec svátků, 
cukroví už nechutná tak dobře a 
jehličnan je většinou rozsypaný 
po koberci. 

Zastavte na chvíli. Dejte si 
punč, vzorky cukroví, nohy 
nahoru, a popřemýšlejte nad dí-
tětem, které před dávnou dobou 
přišlo, aby spasilo tento svět. A 
snad Vám tuto klidnou chvíli 
zpříjemní nové číslo Nedělních 
listů s vánočním obsahem.  

Milí čtenáři, děkuji Vám za 
Váš zájem o NL v celém roce 
2010. Jménem celé redakci Vám 
přeji požehnané Vánoce a 
optimistický vstup do nového 
roku, kterým Vás Listy každý 
měsíc budou provázet. 

JF-NL 
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Pokračování ze strany č. 1. 
Je mi jasné, že ho nemohu nijak věcně obdarovat, ale 

když dal Bůh svého Syna a Ježíš svůj život za mne, tak i já 
mu věnuji svůj život. Pravda, stejně mu patřím, jako celá 
tato zem patří Stvořiteli, ale protože mi dal i svobodnou 
vůli, tak vyznávám: „Pane Ježíši, vem si můj život do 
svých dobrotivých rukou, bydli v mém srdci a proměň mě 
ve svého užitečného služebníka.“ 

DOBŘE !! Teď půjdu rád na bohoslužby vzdát Bohu 
díky a chválit Jej za to, že jsem se mohl narodit z Boha. 
Tam přijímám duchovní pokrm, abych se posílil pro další 
působení mezi lidmi, kteří se z Boha ještě nenarodili. 
Neboť takový je náš úkol, konat skutky víry, které nesou 
Bohu libé ovoce. Bůh zkoumá pozadí i motiv našich darů. 
Žijme tak, abychom se líbili Bohu. 

MSCH-NL 

téma 
4Radujte se v Pánu vždycky, znovu 

říkám, radujte se!  5Vaše mírnost ať je 
známa všem lidem. Pán je blízko.  
6Netrapte se žádnou starostí, ale v 
každé modlitbě a prosbě děkujte a 
předkládejte své žádosti Bohu.  7A pokoj 
Boží, převyšující každé pomyšlení, 
bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu 
Ježíši.  8Konečně, bratří, přemýšlejte o 
všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné 
lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí 
pochvalu.  9Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i 
spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.  10Velmi jsem se v 
Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, 
vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost.  11Ne že 
bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, 
co mám.  

Filipským 4, 4 - 11 
Radujte se v Pánu – Věřící se musejí radovat a 

dosáhnout moci tím, že budou provolávat Pánovu milost, 
blízkost a zaslíbení. Radost je nedílnou součástí spásy v 
Kristu. Je to vnitřní pokoj a potěšení v Bohu Otci, Synu a 
Duchu svatém a požehnání z našeho vztahu s ním. Radost 
je spojena se spasením, které Bůh zajistil v Kristu a s Božím 
slovem. 

Radost pramení z Boha jako jedna stránka ovoce Ducha 
svatého. Nepřichází automaticky, ale zakoušíme ji jenom 
tehdy, pokud udržujeme trvalý vztah s Kristem. Naše 

radost se zvětší, když nám Duch 
svatý zprostředkuje hluboké 
vědomí Boží přítomnosti a 
blízkosti v našem životě. Ježíš 
učí, že plnost radosti je 
neoddělitelně spojena s tím, že 
zůstáváme v jeho slovu, 
milujeme druhé, že 
posloucháme jeho příkazy a 
oddělujeme se od světa. 

Radost jako potěšení v Boží 
blízkosti a z jeho daru vykou-
pení nemůže být zničena bolestí, 
utrpením, slabostí ani složitými 
okolnostmi. 

Pán je blízko – Musíme věřit, 
že Pán může přijít kdykoli. 
Nový zákon popisuje Kristův 
návrat jako bezprostřední, proto 
musíme být připraveni, musíme 
neustále pracovat a dávat si na 
něj pozor. 

Netrapte se žádnou starostí – 
Základním lékem na starost je 
modlitba, a to z následujících 
důvodů: 

Uvrhneme-li v modlitbě 
všechen svůj strach na Boha, 
který se o nás stará, obnovujeme 
svou důvěru v jeho věrnost. 
Boží pokoj přichází na obranu 
našeho srdce a mysli jako 
výsledek našeho společenství s 
Ježíšem Kristem. Bůh nás 
posiluje, abychom činili 
všechno, po čem touží, abychom 
činili. Přijímáme milosrdenství, 
milost a pomoc v čase potřeby. 
Jsme ujištěni, že Bůh činí 
všechno pro naše dobro. 

Pokoj Boží … bude střežit 
vaše srdce. – Obracíme-li se na 
Boha ze srdce, které zůstává v 
Kristu a jeho slovu, Boží pokoj 
zaplaví naši ztrápenou duši. 
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Tento pokoj představuje vnitřní pokoj zprostředkovaný 
Duchem svatým. To má za následek pevné přesvědčení, že 
Ježíš je blízko a Boží láska bude v našem životě činná pro 
dobro. Když vylejeme své trápení v modlitbě před Bohem, 
tento pokoj bude stát na stráži u dveří našeho srdce a 
mysli, zabrání starostem a bolestem života porušit 
rovnováhu našeho života a podkopat naši naději v Krista. 
Jestliže se úzkost a strach vrátí, modlitby, prosby a 
díkůvzdání nás znovu postaví pod Boží pokoj, který střeží 
naše srdce. Znovu budeme cítit bezpečí a radost v Pánu. 

Co je … čisté – Aby věřící zakoušeli Boží pokoj a 
svobodu od strachu, musejí upřít svou mysl na věci, které 
jsou pravdivé, ušlechtilé, pravé, čisté atd. Když to bude 
dělat, praví Pavel, „Bůh pokoje bude s vámi“. Důsledkem 
toho, že svou mysl upíráme na nesvaté světské věci, je 
ztráta radosti, Boží blízkosti a pokoje a naše srdce již déle 
není střeženo. 

Naučil jsem se být spokojen – Klíčem ke spokojenosti je 
vědomí, že Bůh nám dává v našich nynějších poměrech 
všechno, co potřebujeme, abychom zůstali vítězní v Kristu. 
Schopnost žít vítězně nad měnícími se poměry přichází z 
Kristovy moci, která proudí do nás a skrze nás. Avšak tato 
schopnost nepřichází sama od sebe, musíme se jí naučit 
skrze závislost na Kristu. 

S přáním Božího pokoje na každý den. 
j. Štěpán Marosz 

zamyšlení 

VÁNOČNÍ POBRUKOVÁNÍ 

Položen je do jeslí, Král právě zrozený, 
přišel na svět kvůli nám, jestlipak to víš? 

 

Lidi zval ku pokání, žehnal životu, 
jedině s Ním nabudeš tu pravou jistotu. 

 

Tichý, skromný králů Král, chtěl nám ukázat,  
jak mít pokoj, lásku k lidem všem, co se nedá hrát. 

 

Člověk ho však odmítl, přeje si žít sám, 
konec svůj však nevidí - Král je křižován. 

 

Tichý, skromný králů Král, hříšné milující Bůh, 
Příběh ještě nekončí - hrob je otvírán. 

 

Vánoce jsou tady zas, doba smíření, 
kdo z nás lidí v chaosu Boha ocení? 

JH - NL 

LÁMÁNÍ OPLATKŮ 
PŘI ŠTĚDROVEČERNÍ 
VEČEŘI  

Lámání oplatků je původně 
starý polský katolický zvyk, který 
se rozšířil k nám a na Slovensko. 
Jde o tradici, která se zabydlela v 
mnoha rodinách, i v naší. Po 
štědrovečerní večeři si všichni 
spolustolovníci navzájem přejí vše 
dobré a přitom se dělí o své 
oplatky, lámou je.  

Co to znamená pro mě osobně? 
V této tradici vidím tyto symboly: 
Oplatky jsou vyráběny bez kvasu, 
jen z mouky a vody. Jak víme, tak 
kvas v Bibli znamená hřích. Proto 
tyto oplatky symbolizují něco čisté-
ho, neposkvrněného. Když proto 
přistupujeme jeden k druhému s 
oplatkem a navzájem si přejeme, 
má to být upřímné a bez 
předsudků. Lámaní oplatků mi 
taktéž připomíná setkávání 
prvních křesťanů, kdy - jak 
můžeme číst ve Skutcích 2,46 - 
„Každého dne pobývali svorně v 
chrámu, po domech lámali chléb a dělili 
se o jídlo s radostí a s upřímným 
srdcem.“ Tito křesťané byli jedné 
mysli a neměli mezi sebou spory, 
které by je oddělovaly.  

Vzájemným zlomením oplatku 
dáváme jeden druhému něco ze 
„svého“ a také tím máme 
zapomenout a odpustit všechno 
zlé a špatné v našich vztazích.  

Chtěl bych Vám všem popřát, 
aby toto nebyla jen vánoční tradice, 
ale abychom si uměli navzájem 
přát dobré, odpouštět a růst v lásce 
během celého roku.  

Martin Jursa 
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VÁNOCE 

Název těchto významných křesťanských svátků pochází 
z německého Weihnachten (svaté noci). Dříve vánoční 
období končilo až 2. února (Hromnice, svátek obětování 
Páně), dnes se vánoční doba uzavírá v neděli, v níž se slaví 
křest Páně (neděle po Zjevení Páně).    

Slavení Vánoc je v Římě doloženo nejpozději v roce 336, 
ale Kristovo narození se pravděpodobně na různých 
místech připomínalo již dříve. Postupem času se slavení 
Vánoc šířilo na východě i západě.  

Zařazení svátku na 25. 
prosince lze vysvětlit 
několika způsoby: Může se 
jednat o reakci na zavedení 
římského svátku Narození 
nepřemožitelného boha 
Slunce v roce 274. Kristus 
by tak stál v opozici proti 
tomuto bohu na základě biblických výroků jako Slunce 
spravedlnosti (Mal 3,20) a Světlo světa (J 8,12).  

Další možností je vypočíst datum Vánoc podle data 
Velikonoc. Slavení Velikonoc se kladlo na 25. března a toto 
datum se chápalo i jako doba Ježíšova početí. O devět 
měsíců později se tedy mohl slavit svátek narození. Dále se 
narození Jana Křtitele datovalo na letní slunovrat, Kristovo 
na slunovrat zimní. 

Možností je také, že se Pán Ježíš narodil opravdu na 
konci prosince. Tato hypotéza se zakládá na informacích z 
Kumránu a z Lukášova evangelia. 

Ve vánoční době se slaví také svátek Zjevení Páně 
(epifanie, lidově Tři králové) 6. ledna. Sledovat tento 
svátek lze od začátku 3. století v egyptské Alexandrii, kde 
se tehdy slavilo narození boha Aióna. Pojmem epifanie se 
označovalo viditelné zjevení božstva, nebo návštěva 
panovníka. Na východě se svátek Epifanie slavil jako den 
Kristova narození a současně také jako svátek jeho křtu a 
prvního zázraku v Káni Galilejské. Ve 2. polovině 4. století 
se i na východě začaly narození a příchod mudrců 
připomínat 25. prosince. Západ zase převzal 6. leden jako 
slavnost příchodu mudrců, křtu a zázraku v Káni. Osoby 
tři králů převládly při slavení tohoto dne až ve středověké 
lidové zbožnosti. 

MCH-NL 

BIBLE – KNIHA KNIH, 
ANEB MÁ ZKUŠENOST S 
PÍSMEM 

Bible je Kniha knih, živé Slovo 
Boží, učebnice života. Člověk z 
věřící rodiny slyší o užitečném 
každodenním čtení Bible 
zpravidla již od mládí. Také 
díky seriálu „Bible nás baví“ 
můžeme vidět, že podpora a 
výzvy k pravidelnému studiu 
Božího slova tady jsou a jak 
věřím, i nadále budou.  

Ke mně se Bible dostala až v 
dospělosti. Bylo to v roce 1998, 
kdy jsem ji dostal od své dívky a 
nynější ženy. Nebyl jsem tehdy 
věřící a o křesťanech jsem věděl 
jenom to, že se modlí a že chodí 
v neděli do kostela. Zhostil se 
mě takový zvláštní pocit, jen co 
jsem si vzal tu tlustou knihu 
poprvé do ruky. Cítil jsem, že 
mi má žena tehdy věnovala svůj 
největší poklad, ačkoli pro mě 
ještě zhola nic neznamenal. 
Nejúžasnější bylo první čtení. 
Přestože jsem Bibli četl s 
úmyslem dokázat, že báchorky 
o Bohu jsou dnes překonané, 
postupně se mé světské jistoty 
začaly otřásat v základech. 
Ostatně divili byste se, jak 
pomýlené představy mají 
mnohdy nevěřící o Bohu, Bibli, 
křesťanech. Až si někdy říkáme, 
kde na to ti lidé chodí.  

Ne všechno mi bylo v písmu 
od počátku jasné. Co já si napsal 
poznámek. Dodnes mám 
některé uchovány a jsem smířen 
s tím, že ne na všechny získám 
odpověď. Boží Slovo 
neodpovídá úplně na všechno, 
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co člověka napadne. Ovšem základní informace o Bohu a 
Jeho lásce,  o poznání vlastního hříchu a o tom, jak získat 
spásu jsou zcela jasné. 

Začal jsem knihou 
Genesis. Ačkoliv jsem slyšel 
doporučení začít některým 
evangeliem, tvrdohlavě jsem 
trval na svém, že kniha se 
přece nečte od konce, ale od 
počátku. Dodnes jsem 
přesvědčen, že jsem neudě-
lal chybu. Mým motivem 
bylo prověřit existenci Boha, respektive dokázat jeho 
neexistenci. K takovému zkoumání mi série knih Starého 
zákona byla docela dobře nápomocná. K Ježíši jsem se 
dostal až o dost později. Jiný člověk, toužící rovnou nalézt 
cestu k Bohu, udělá lépe, sáhne-li právě po evangeliu.  

Poprvé jsem Bibli přečetl v docela krátkém čase. Bylo to 
úžasné čtení a zvládal jsem několik kapitol denně. I 
podruhé jsem Bibli četl pěkně od počátku. Pak jsem začal 
používat i doprovodnou výkladovou literaturu. Dodnes 
mám v oblibě PRŮVODCE ŽIVOTEM z nakladatelství 
Luxpress. Nějakou dobu jsem čítával po kapitole z Nového 
i Starého zákona. Dnes čtu pouze jednu kapitolu denně, 
neboť méně někdy znamená více. Pokud to jde, snažím se 
držet zásady „nejdřív Bůh, pak to ostatní.“ Takže četbu 
zpravidla neodkládám na večerní hodiny - „jestli zbude 
čas.“ Ale nemám ani žádnou určenou hodinu, kterou bych 
pravidelně dodržoval. Zatím si vystačím s oním heslem. 
Každý to ale vnímá jinak a někomu spíš pomůže 
pravidelný čas, čímž si snadněji uspořádá denní režim.  

Potýkám s různými úskalími. Tak například „plytkost“. 
To je asi nejtěžší problém, který potkává snad každého 
křesťana. I přesto, že se před četbou modlíte, Slovo po vás 
sjede jako po hromosvodu a je pryč. Máte sice čárku, že jste 
si dnes kapitolu přečetli, ale výsledek je stejný, jako 
kdybyste Bibli vůbec neotevřeli. Pokud si to ale včas 
uvědomíme, není nutné věšet hlavu. Už jen samotný fakt, 
že jsme na to přišli, je velkým krokem k nápravě. Určitě 
pomůže i rozhovor s Bohem, právě o tom, co jste si zrovna 
přečetli. Dalším úskalím je paradoxně sama „znalost 
Božího Slova.“ Čteme již poněkolikáté stejný text a 
myslíme si, že jej už tak dobře známe, že se nic nového 
nedozvíme. To je taky třeba předložit Bohu a on nám 
ukáže nový rozměr svého Slova, který jsme dosud 

nevnímali. Poslední dobou se 
ale potýkám s komplexem 
„předčítání“. Když třeba vidím, 
že mě zítra čeká perný den, kdy 
hrozí, že na Bibli nebude vůbec 
čas, tak si danou kapitolu přečtu 
dřív. Kolikrát ale nakonec 
zjistím, že to vůbec nebylo 
nutné, a že i v tom náročném 
dni byla krásná příležitost Bibli 
otevřít. 

Boží slovo je potřeba sdílet, 
zkoumat a rozebírat ve spole-
čenství. K tomu dobře slouží 
setkávání našich generačních 
skupin a biblické hodiny. Jak je 
to skvělé, že toto v našem sboru 
opravdu funguje. Čerstvý čtenář 
Bible potřebuje také trpělivého 
konzultanta - osobu, která mu 
bude nápomocna se v Písmu 
orientovat a odpovídat na 
všetečné otázky. Tady bych 
chtěl zdůraznit, že není tak 
důležitá hloubka znalostí kon-
zultanta, ale spíš pevnost a 
opravdovost víry. S obtížnějšími 
otázkami můžete hledajícího 
odkázat na faráře. Jsou hodní a 
nekoušou, mám to ověřené. 
Rozhodně není dobré cokoliv 
zlehčovat, nebo nějak přizpůso-
bovat. Boží Slovo nelze ohýbat a 
právě jeho ryzost je kupodivu 
jedna z nejlákavějších věcí, která 
hledajícího člověka mocně oslo-
vuje. A tak bych chtěl 
poděkovat i své ženě, která byla 
mým prvním konzultantem, že 
neuhla od Boží pravdy ani o 
píď, a že její skálopevné postoje 
byly pro mne hnacím motorem 
ke stále hlubšímu zkoumání 
Božího Slova.  

MSCH-NL 
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ze sborového života 

DLOUHÁ CESTA OPLATEK A 
TRUBIČEK NA STOLY SBOROVNÍKŮ 

Doba adventu znamená v našem sboru i změnu 
„prodejců“ u východu z kostela. Prodávají se totiž vánoční 
oplatky a trubičky. Dlouhá léta je pro náš sbor zajišťovali 
manželé Labzikovi.  

„Vánoční oplatky se v našem kostele prodávaly už za 
první republiky,“ říká v rozhovoru sestra Helena 
Labziková. A tak, co ji paměť sahá, vzpomíná na své 
předchůdkyně: sestru Hrtoňovou, Macurovou, Kleinovou. 
Ty oplatky samy pekly ve formě ještě na peci. Trubičky 
začala péct sestra Horňáková. „Oplatkovou štafetu“ chtěla 
převzít sestra Labziková, jenže nebyla k dispozici forma. 
Díky sestře Chalupské kontaktovala paní Folwarcznou z 
Havířova- Suché, která byla ochotna pro náš sbor oplatky 
napéct. Ochotná je pořád, a tak pokrývá naši poptávku po 
oplatkách a trubičkách dodnes. Přestože již používá formy 
elektrické, výroba je doslova ruční prací. A co myslíte, dá 
více zabrat výroba oplatek nebo trubiček? 

 Podle sestry Folwarczné je zadělat těsto na oplatky 
jednodušší (mouka, voda, olej), ale po upečení je třeba 
oplatky ještě stříhat a balit po deseti kusech. Pečou se s 
polským nápisem CHWALA NA WYSOKOSCIACH 
PANU A POKOJ LUDZIOM DOBREJ WOLI nebo s 
motivem kostela bez nápisu.  

Kvalita trubiček se odvíjí od kvality připraveného těsta 
(máslo, cukr, mouka, mléko, vajíčka) a zkušené 
hospodyňky potvrdí, že to nelze jen tak smíchat všechno 
najednou ☺. Upéct trubičky jde pak už prý raz dva. Jedna 
dávka z kila mouky tak zabere pouhých šest hodin a není 
je třeba balit.  

Po deseti kusech oplatky balí ten, kdo je přiveze a 
prodává. Poslední dva roky je to sestry Jana a Marcela 
Humplíkovy. Odhadnout množství při nákupu je asi to 
nejtěžší. Pokud se nakoupí málo, je třeba doobjednávat a 
znovu pro oplatky a trubičky zajet. Sestra Labziková 
vzpomíná, že někdy se pro ně jelo i třikrát. Váznoucí 
prodej na druhé straně znamená neklidné noci 
prodávajících a obavy z celoroční konzumace oplatků u 
nedělního oběda ☺. 

Cena výrobků se mění rostoucími cenami potravin a 
energií. Výtěžek z prodeje byl vždy věnován na kostel. 

Sestra Labziková jmenuje 
například vybavení sborové 
kuchyně, sálku či kanceláře 
faráře. Poslední dva roky 
získané peníze směřují na práci 
s dětmi našeho sboru.  

Vánoční oplatky (10 ks za 15 
Kč) a trubičky (10 ks za 25 Kč) je 
možno zakoupit každou 
adventní neděli před 
bohoslužbami i po nich. Jestliže 
se nevyprodají, prodej trubiček 
bude pokračovat i v novém roce.  

JH-NL 

STARŠOVSTVO 
INFORMUJE 

Od 1. ledna začíná v našem 
sboru sloužit pastorační 
pracovnice Zuzana Maroszová. 
Přejeme jí Boží vedení a hojnost 
požehnání v této nelehké službě. 

Pro zvýšení kvality informo-
vanosti mezi členy sboru 
prosíme sborovníky, kteří 
využívají elektronickou poštu, 
aby poskytli své e-mailové 
adresy. Sběr e-mailových 
kontaktů bude probíhat od 
ledna formou zápisu na listy u 
východu z chrámu. Děkujeme 
všem, kteří jsou ochotni svou e-
mailovou adresu poskytnout. 

V rámci využití prostor 
sborového centra je v plánu 
vybavit jednu z místností 
počítači k výuce počítačové 
gramotnosti zejména střední a 
starší generace. 

Salár na rok 2011 je stanoven 
na 400 korun pro dospělou 
osobu. Doporučujeme salár 
uhradit během prvního čtvrtletí 
ve sborové kanceláři. 
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Potřebujeme posily z řad členů sboru pro 
KŘESŤANSKOU SLUŽBU a HOSPODÁŘSKOU 
SKUPINU. Křesťanská služba pečuje mimo jiné o nemocné 
a starší členy sboru. Hospodářská skupina má na starosti 
technické a stavební záležitosti sboru. Zájemci, hlaste se u 
sestry Heleny Cieslarové, bratra Josefa Gruszky, nebo u 
farářů sboru. 

V prosinci měli u nás vystupovat manželé Nogovi z 
Komorní Lhotky, kteří zprostředkovávají finanční i 
materiální pomoc chudým lidem na Ukrajině v oblasti 
města Iršava. Štafetu této služby převzali od již zesnulého 
drahého bratra Ludvíka Palarčíka. Žel kvůli nemoci br. 
Jiřího Nogy se toto plánované vystoupení neuskuteční. 
Zprvu to vypadalo na vážné komplikace, ale nyní se již Jiří 
Noga uzdravuje a věří, že v lednu opět vyrazí s pomocí na 
Ukrajinu. V této souvislosti děkuje jménem obyvatel Iršavy 
za všechny dary složené u sestry pokladní. Zima je tuhá 
obzvlášť na Ukrajině a pomoci je skutečně potřeba. Proto 
neváhejte a učiňte opět správné rozhodnutí pomoci 
strádajícím lidem. Vaše dary nebudou zapomenuty. 

kurátor sboru 

kulturní rubrika 

SVÁTEČNÍ 

S prvním sněhem se ponurá podzimní nálada překotí do 
vánočního shonu. V obchodech vše vyzdobí, aby vás 
dostali do ještě většího stresu, a v rádiích hrají vánoční 
písně z různých koutů světa. A o těch písních si dnes něco 
povíme.  

Nevím, kdo z vás někdy poslouchá nějaké komerční 
rádio, nebo sleduje reklamy v televizi, ale vánočních písní 
je opravdu hodně a každý rok přibývají nějaké nové. Já 
byla v šoku, když jsem před pár dny slyšela anglickou 
verzi pohádkové písně „Tři oříšky“. To bylo asi poprvé, 
kdy jsem se uprostřed supermarketu zastavila a 3 minuty v 
klidu poslouchala a přemýšlela, jak se to mohlo stát. Kdo z 
vás trochu rozumí angličtině, některé texty si přeloží a 
zjistí, že chorobně známá píseň od Mariah Carey je o tom, 
že zpěvačka nechce žádný vánoční stromek, žádné dárky a 
jídlo, ale že chce jen svého vyvoleného na  Vánoce mít u 
sebe. To je celkem hezká myšlenka, no ne? Další známé 
písně jsou o bílých Vánocích, o Santu Clausovi, o tom, 

jakou moc mají Vánoce, že se 
plní přání, stávají větší a lepší 
zázraky, jaké je nádherné počasí, 
jak někdo vzpomíná na své 
lásky a jednou z letošních hitů je 
píseň v reklamě na Coca-Colu, 
kde Santa třese světem a zpěvák 
zpívá o tom, jak lidé chtějí, aby 
byl na světě mír a láska a tak 
musíme zatřást Vánoci, protože 
to náš svět potřebuje a protože je 
vánoční čas. Rytmické melodie, 
rolničky, bicí, krásné hlasy 
zpěváků, ale pointa pravých 
Vánoc je pořád ta tam. Existují 
česká cd s vánočními koledami, 
ale popravdě, ty tradiční 
„Kampak to spěcháte 
pastýřové“ se mi už ozpívaly.  

Vše se ale změnilo, když jsem 
v neděli usedla do lavice a 
neslyšela varhany, nýbrž 
nádherný a známý hlas z 
reproduktorů. „Beata Bednarz“ 
řekla jsem si a přemýšlela, proč 
ty písně neznám. Odpověď 
přišla v ohláškách: „U východu 
z chrámu si můžete zakoupit 
nové vánoční cd Beaty 
Bednarz.“ Jůů, no to je krása! 
Změna, konečně! Od první do 
poslední písně jsem jen 
poslouchala, jak mi mluví 
zpěvačka ze srdce, jak vystihuje 
každý detail i těch mých 
niterných pocitů o Vánocích, jak 
bych byla ráda, kdyby si celý 
svět na chvíli vzpomněl na toho, 
kdo se v tom čase narodil a 
kvůli komu vlastně tyto svátky 
slavíme. Ano, mluvím o Ježíši 
Kristu, ne o Svatém Mikuláši.  

Pokračování na následující straně. 
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Celé album nese název „Sváteční“ a některé melodie 
znát budete, ale jejich text si vychutnáte o to víc, protože 
Beatka zpívá také o lásce a zázracích, ale vše to souvisí s 
naším Stvořitelem, a jeho jedinečným Synem. Že je 
takových písní dost a je to už nuda? Opravdu? Kolik 
křesťanských cd s vánoční tématikou a neotřepanými 
koledami jste si za posledních pár let mohli na Vánoce 
pustit? Jestli to někdo spočítáte, prosím podělte se s mou 
maličkostí o to číslo. Že by vám vadila polština a 
nerozumíte ji? A jste opravdu z Těšína a okolí? Raději si 
dopřejte opravdové 
chvíle klidu a 
pohody a věřte, že 
„Sváteční“ vám v 
tom pomůže. 

PS: Kdo z vás by 
náhodou nevěděl, 
kdo je Beata 
Bednarz, tak je to ta 
úžasná zpěvačka, 
co zpívala s dětmi 
na 10. výročí 
Wycliffovy misie.  

Zuzana Maroszová 

ohlédnutí 

PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI,  
ANEB CO NÁM CHYBÍ A CO NÁM PŘEBÝVÁ 

Pod tímto dlouhým názvem se skrývají témata VÍRA, 
NADĚJE, LÁSKA, RADOST, která jsme se rozhodli 
společně s mládežníky prozkoumat předposlední 
listopadový víkend na chatě Pod Lípou. A o tom, že to 
bylo zkoumání nadmíru zajímavé, svědčila jak účast, tak i 
nálada panující během celého pobytu. 

Vše začalo jedním typickým podzimním dnem – takové 
sychravé páteční odpoledne. Kolem půl šesté večer se u 
kostela začala scházet parta lidí, převážně z řad mládeže. 
Když už nás bylo tak akorát, naskákali jsme spolu s další 
nezbytnou výbavou do aut a vydali se na výše 
jmenovanou chatu, která kupodivu nestojí pod žádnou 
lípou, jak napovídá název, ale pod Javorovým. Po bohaté 
sladké večeři následovalo pár provozních informací z úst 
hlavního organizátora Otmara a poté zamyšlení nad 
pojmem VÍRA, které rovněž vedl Otmar. Myslím, že jeho 

výklad byl docela poutavý a 
zajímavý, soudě alespoň podle 
toho, že nikdo ani oko 
nezamhouřil. Pro jistotu jsme se 
ještě dorazili stolními hrami a šli 
spát. 

Probudili jsme se v sobotu 
ráno, kupodivu před snídani. 
Dle hesla „co je sladké, to je 
dobré“ jsme na rohlíky a 
vánočky namazali vše, co 
obsahovalo alespoň minimální 
množství cukru a následně 
zkonzumovali. Poté nás svoji 
návštěvou poctil Štěpán Marosz, 
který s námi rozmlouval o 
NADĚJI. Použil několik historek 
ze života, a tak jsme se ani u 
tohoto zamyšlení nemohli nudit, 
neboť Štěpánův život je jedno 
velké dobrodružství. Ani nevím, 
jak to uteklo, ale už nás Zdeněk 
s Tomášem svolávali na oběd. 
Jejich zapékané brambory byly 
opravdu excelentní. Vzhledem k 
tomu, že jsme od pátečního 
večera nepodnikli žádnou 
fyzicky namáhavější práci (mytí 
nádobí nepočítám), rozhodli 
jsme se zdolat Javorový. Na 
výšlap jsme vyrazili hned po 
obědě. Cesta vzhůru probíhala 
celkem obstojně. Někteří z nás, 
včetně mě, ještě dokonce 
zkoušeli, ve stavu absolutního 
bezvětří, pouštět draka. Kdyby 
se alespoň lísteček pohnul... 
Nahoře jsme si dali něco na 
zahřátí (chutě byly různé - od 
teplého čaje až po chlazenou 
kofolu) a před setměním zahájili 
sestup. Můžete mi věřit, že bych 
raději šel 3x nahoru, než jednou 
dolů. Mokrá tráva a kluzké 
kameny udělaly své, takže jsme 
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se ani moc nemuseli snažit nepadat. Nemělo to cenu. 
Obzvlášť Lenka by o tom mohla vyprávět. Výprava se 
postupně proměnila v drama, když Honzu po špatném 
našlápnutí začala bolet noha. Nicméně měl ještě druhou 
nohu a obě ruce funkční, takže jsme se za společného 
povzbuzování dobelhali k chatě. Po nezbytné regeneraci u 
večeře jsme se opět vrhli na studium. Tentokrát LÁSKY. 
Jana svůj výklad zpestřila zajímavým úkolem. Kluci měli 
dopsat větu: „Kdyby holky....., to by byl na světě ráj“. A 
holky samozřejmě naopak. Dokážete si jistě představit, k 
čemu při následném společném čtení docházelo. Jelikož do 
půlnoci ještě nějaká chvíle zbývala a my svůj čas chtěli 
maximálně využít, chopili se slova na téma RADOST Kuba 
se Zuzkou. Lépe řečeno, po krátkém úvodu nám pustili 
svědectví Pavla Vaňka. Myslel jsem si, že nejpozději do 
deseti minut usnu, to jsem ale nevěděl, s kým mám tu čest. 
Příběh několikrát trestaného muže, jehož smyslem života 
bylo neustálé utíkání před spravedlností, mě, a myslím, že 
i ostatní, oslovil tak, že jsme hodinu a půl dlouhé 
vyprávění vyslechli bez jediné přestávky až do konce. S 
otevřenýma očima i pusou. To, že Bůh dokáže změnit i 
takového člověka v evangelistu, je téměř zázrak. Plní 
dojmů jsme 
ještě chvíli 
debatovali a 
poté se vrhli 
na různé 
hry. Někteří 
do postele. 
Nevím, co 
mě k tomu 
vedlo, ale 

zúčastnil jsem se hry, jejímž 
úkolem bylo ve změti písmen 
najít čím jak nejvíc slov. Moje 
slovní zásoba však v tuto dobu 
vykazovala značně nízkou 
úroveň, takže jsem skončil s 
absolutním přehledem poslední. 
Čest poraženým!  

V neděli, jakožto poslední den 
na chatě, bylo nejkrásnější 
počasí. Celkem teplo a slunečno. 
Po snídani a menší poradě jsme 
zamířili do místního sboru 
SCEAV v Oldřichovicích, kde 
jsme vyslechli kázání Jirky 
Chodury a jako hosté zazpívali 
píseň Víra, láska, naděje. Nevím, 
zda to byl nějaký vyšší plán, ale 
během bohoslužeb jsme zpívali 
písně z kancionálu, nacházející 
se v oddílu Víra, láska, naděje. 
Náhoda to být nemohla. Na 
náhody totiž nevěřím. Po 
bohoslužbách následoval návrat 
na chatu a konzumace 
vydařeného segedinského 
guláše připraveného Janou a 
Janou. Abychom si ještě na 
chvíli odpočali, přišly ke slovu 
různé relaxační hry. Poté 
nezbývalo, než sbalit věci, 
pouklízet a vypravit se zpět 
domů.  

Během víkendu se na chatě 
vystřídalo celkem 23 lidí a 
myslím si, že nikdo nemůže své 
účasti litovat. Děkuji všem, kteří 
se podíleli na přípravách a taky 
všem ostatním, kteří prostě jen  
jeli, protože bez nich by to 
nebylo ono. 

Jirka Ch. 
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  misie 

MARTIN STAŘIČNÝ 

Předem Vám chci poděkovat za vaše modlitby a za to, že 
mě finančně podporujete! 

Už je to měsíc, co jsem se vydal na misijní cestu do 
Nigérie pomoct v oblasti počítačů. Upřímně řečeno, měl 
jsem trochu strach. Co si sbalit, jaké léky, jací tam budou 
lidé a co mě vůbec všechno čeká, ale s Boží pomocí jsem to 
všechno zvládnul.  

Opravdu tak obrovské letadlo umí létat? Aneb Jak 
probíhala cesta: 

Cesta začala v pátek dopoledne. Cestovali jsme společně 
s Honzou – misionář z Brna. Když jsme dojeli na letiště, 
vše probíhalo hladce. Těsně před přistáním v Londýně 
jsme mohli vidět jak je Londýn obrovský a v noci nádherně 
osvětlený. Zde jsme po 3 hodinách čekání přesedli do 
většího letadla plného Afričanů, kde jsem poprvé pocítil 
jaké to je, když se na vás dívají stovky očí. 

Když jsem v Nigérii v Abuji vystoupil z letadla (asi 5:30 
ráno), pocítil jsem horko a zvláštní zápach. Myslel jsem si, 
že mají pokažené topení. Potom jsem ale uviděl klimatizaci 
a došlo mi, že to bude asi místní ovzduší. Už na letišti šlo 
poznat, že je to země třetího světa, když mi na záchodě 
doslova „zůstaly“ dveře v ruce. 

První dojmy: 
Čekala nás asi 4 hodinová cesta z města Abuji do města 

Jos, na kterou jsem se těšil, jelikož jsem si chtěl odpočinout, 
ale místo odpočinku jsem obdivoval místní krajinu. Jiné 
stromy, červená hlína, všude Afričané, rozbitá auta, hořící 
pneumatiky kolem cesty. Ekolog by tuto cestu asi 
absolvovat neměl! Po chvíli i šok! Místní řidiči VŮBEC 
nepoužívají blinkry, jen klaksony. Troubí se při 
předjíždění, a je jedno z jaké strany se předjíždí a jakou 
rychlostí. Na motorkách jezdí 3 až 4 pasažéři. A v autě?? 
Co se vleze. Obvykle se zde jezdí jako u nás, ale vzhledem 
k tomu, že zde vůbec nikdo asi nikdy nedělal řidičák, tak 
motorky potkáte občas i v protisměru.  

Na křižovatkách postávají chudí lidé prodávající nějakou 
místní zeleninu, jedy na krysy a jiné různé věci. Měli jsme 
možnost zastavit se v jedné vesnici a koupit si něco k pití. 
Všude je spousta prachu, zápach nebo vůně kouře (nevím 
jak to přesně popsat). Doporučili nám moc nefotit lidi 
(pokud je neznáme), místní to nemají rádi. A už vůbec ne 

vojáky a policisty. Mohli 
bychom se tak dostat do 
nepříjemností. Jinak zde potkáte 
vojáky se samopaly a zátarasy z 
pneumatik, které hlídají vjezd 
do města Jos. Důvodem jsou 
nepokoje, které se uklidnily až 
po příjezdu vojáků do města a 
zákazem nočního vycházení. 
Nyní se v noci vycházet dá a 
lidé. Mužům se zde moc 
nedoporučuje nosit kraťasy na 
veřejnosti, pouze doma nebo při 
sportování. 

Tady budeme 6 měsíců??? – 
ubytování: 

Po příjezdu do našeho nového 
domu nás čekal opět šok. Na 
první dojem vypadá všechno 
špinavé, zastaralé, jako kdybyste 
navštívili nějakého hodně 
starého člověka, který z principu 
nechce měnit své staré věci za 
nové. To je ale jen dojem. Věci 
zde sice jsou staršího data, ale 
čisté. Špatně se to popisuje, ale je 
to tak. Na nic si nestěžuji, je to 
pro mě něco jako pokora. Naše 
ubytování pro nás Evropany 
vypadá jako hodně 
podstandardní, ale pro mnohé 
Nigérijce je to nadstandard. Je 
zde období sucha, takže denně 
svítí sluníčko a teplota je zde 
okolo 25°C. Vítr toto klima ale 
zpříjemňuje. V noci zde bývá 
klid. Většinou není elektřina, a 
proto máme takové romantické 
chvilky při svíčkách s čelovkou 
(svítilnou) na hlavě. Pokud ale 
elektřina je, musí se používat 
tzv. stabilizátory napětí. Ráno 
asi kolem 6:30 nás probouzí 
zvuk klaksonů a hudba Boba 

Pokračování na následující straně. 
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Marleyeho, kromě pátku, to je muslimský svátek. 
V neděli navštěvujeme bohoslužby v Hillcrest church 

(asi 10 min autem), je to soukromý školní komplex, kde se 
přes týden učí nejen děti misionářů, a proto bývá na 
Bohoslužbách mnoho bělochů.  

Přes týden vidíte kolem cesty mnoho obchůdků a stánky 
se vším možným. V neděli je ale skoro všechno zavřeno 
(otevírací doba v neděli je až ve 12:00) a lidé chodí 
slavnostně oblečení (místní slavnostní oblečení vypadá 
opravdu pestrobarevně). 

Ne… není to ostré aneb jídlo: 
Richard nás hned po příjezdu vzal na oběd do čínské 

restaurace (jiná než u nás), aby to pro nás nebyl velký šok.  
Pokud chce člověk okusit místní kuchyni, první co musí 

překousnout je, v jakém prostředí se Nigerijská restaurace 
nachází. Přehlížet mouchy a raděj ani nemyslet z čeho se 
jídlo vyrábí.  

Objednal jsem si jakési místní „rizoto“. Místní jídlo je 
opravdu hodně ostré. Na druhý den jsem se už raději 
doslova zeptal „Není to ostré?“ Servírka mi odpověděla, že 
ne, že vůbec ne. Tak sem si tedy objednal neostré jídlo 
zvané „Semovita“ (něco jako naše hustá dětská krupička), 
polévku „Egusi“ a hovězí maso. Co jsem obdržel, bylo 
zajímavé. Masa byly jen dva malé kousky a samá žíla. 
Samovita byla chutná, ale Egusi? Ostřejší než místní rizoto! 
Nemohl jsem to dojíst, jelikož můj žaludek už začal 
stávkovat, šel jsem raději domů a dal si chleba s nutellou. 
Měli jsme ale možnost navštívit i jiné restaurace a stánky, a 
není všechno tak černé. Některé jejich jídla jsou chutná, 
jako například „Suja“ což je opět hovězí maso napíchnuté 
na větvičce a obalené v nějakém koření nebo místní 
brambory „JAM“. 

Práce: 
Hned v pondělí jsem se začal seznamovat s prací, kterou 

zde budu dělat po dobu Richardovy nepřítomnosti. 
Vzhledem k tomu, že je zde hodně pomalý internet, jsme 
nuceni všechna data ukládat na server. Pokud se chcete 
podívat z Nigérie třeba na seznam.cz, nebo si přihlásit na 
ICQ, máte smůlu. Seznam i ICQ blokuje IP adresy z 
Nigérie. Takže jediná možnost je používat Skype. Jak jsem 
už říkal, lidé jsou zde opravdu milí a vděční za jakoukoli 
pomoc s počítači. Už jsem pomohl několika nigerijským 
překladatelům s jejich notebooky. Některá elektronika 
nebo součástky se zde dají pořídit velmi levně, ale cena je 
přímo úměrná kvalitě.  

Zážitků k popisování bylo a je 
opravdu mnoho, proto se těšte 
na další modlitební dopis, ve 
kterém se pokusím odpovědět 
vaše otázky.  

Mějte se krásně a užijte si 
pokojných příprav na Vánoce. 
My s Honzou jsme sice už 
sehnali stromeček, ještě ho 
musíme nazdobit. 

Díky za vše co pro mě děláte a 
Pán Bůh Vám žehnej!!! 

Martin Stařičný 
 
 
Moje Modlitební náměty: 
Prosím, děkujte se mnou Pánu 

za: 
- Lidi, kteří se rozhodli mě 

podporovat 
- Hladké zapojení do života 

zde 
 
Prosím, proste se mnou Pána 

za: 
- Přijetí místních lidí 
- Mou rodinu, která zůstala 

doma 
- Otevřené srdce lidí pro Boží 

slovo 
- Bezproblémové vyřízení 

řidičského průkazu 
 
 
Pro více informací mě můžete 

kontaktovat na adrese: 
martin_staricny@wycliffe.org. 
Finanční dary můžete zasílat 

bankovním převodem na účet 
Wycliffe CZ.  

Čú: 27-2666930297/0100,  
variabilní symbol: 682006 
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  humanitní rubrika 

POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA 

Dárky pro děti a seniory na Ukrajinu. 
Před několika týdny se v našem kostele během 

bohoslužeb uskutečnila sbírka, která má podpořit děti a 
seniory žijící ve velmi slabých sociálních poměrech na 
území Podkarpatské Ukrajiny - území, které kdysi patřilo k 
Československé republice (1918-1938). 

Pomoc však nemusí být pouze finanční, dary můžeme 
také připravit přímo doma. 

Jak připravit dárek? 
1. Rozhodněte se, zda chcete vytvořit dárek pro dívku 

nebo chlapce a zvažte, kolik by mělo mít vámi obdarované 
dítě let. Je možné obdarovat také seniory!  

2. Vánoční dárek můžete naplnit pouze novými 
předměty v hodnotě cca 200,- Kč. Například: vánoční 
přání, hračka, svíčka, pastelky, omalovánky, psací potřeby, 
blok, hry, čepice, rukavice, šál, kosmetika, mýdlo, zubní 
pasta, kartáček, hřeben ....atd. 

3. Z důvodu ukrajinské celní kontroly dárek nesmí 
obsahovat žádné potraviny!  

4. Zakoupené předměty vložte do čisté krabice (např.od 
bot) o rozměrech cca 30x20x15 cm. Tuto krabici můžete 
zkrášlit balícím papírem a převázat šňůrkou. (z důvodu 
celní kontroly nezalepovat!) Dárek můžete také přinést v 
igelitovém sáčku na sběrné místo, my už ho sami zabalíme.  

5. Vytiskněte si symbol (pro chlapce nebo dívku), 
označte věkovou skupinu a důkladně ji přilepte na bok 
krabice nebo ji vložte do igelitového sáčku.  

6. Takto připravený dárek doručte na sběrné místo do 
20. 12.  

V Českém Těšíně je sběrné místo v Slezské diakonii a 
kontaktní osoba p. Ilona Śniegoňová tel: 603 172 689 

VI - NL 
 
 

ze starých časů 

K DĚJINÁM SVÁTKŮ 
VÁNOČNÍCH  

Evanjelické listy, 1890, 
ročník VIII. 

Vánoce, svátky to nyní zajisté 
nejveselejší, mladšího jsou věku 
než ostatní hlavní svátky 
křesťanské. Prvotní církev totiž 
nesvětila narozenin svých 
mučedníků, nýbrž připomínala 
si rytěřování  jejich ve dnech, 
kdy tito mučednickou smrt 
podstoupili, ve dnech jich 
narozenin k životu vyššímu. Tak 
i upomínka na den narození 
Páně ustupovala do pozadí za 
oslavou památky umučení a 
vzkříšení Páně, konanou o 
Veliké noci. Zdá se, že teprv ke 
konci III. století v západní církvi 
svátek vánočního Božího hodu 
jest zaveden; výslovně 
připomíná se však teprve roku 
354. Nedlouho po tom i v řecké 
církvi (východní) den narozenin 
Páně všeobecně svěcen byl, a to 
z nařízení císaře Justiniana vždy 
dne  

25. prosince, tedy jako v církvi 
západní, kdežto dosud církev 
východní památku narozenin 
Páně v den 6. ledna – tedy v den 
Zjevení Páně – byla světila.  

Dvojí snad byla příčina, že 
pro svátek vánoční ustanoven 
den 25. prosince. Prvá byla ta, že 
svátkem křesťanským potlačeny 
měly býti radovánky původu 
pohanského, jež od 17. do 24. 
prosince na památku zlatého 
věku v Římě byly obvyklými a 
že některým jich obyčejům mohl 
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se přiložiti význam křesťanský. Dne 
24. prosince bývaly dítky obdarovány 
voskovými a hliněnými loutkami, 
obrázky a jinými drobnostmi. V 
následující den, 25. prosince, slavívali 
Římané den slunečního obratu 
zimního, vítězství boha slunce nad 
zimou. A tento den „narozenin nepřemoženého slunce“ – 
jak u pohanských Římanův den 25. zván byl – zdál se 
křesťanům vhodným ku slavení památky narozenin 
Kristova, tohoto světla světa, nepřemoženého slunce 
duchovního.  

Další příčinou hledají někteří ve výkladu proroctví Agea 
2, 19: „Přiložte již srdce své od tohoto dne až do onoho, 
ode dne dvacátého čtvrtého, měsíce devátého, až do dne, v 
kterémž založen byl chrám Hospodinův.“ Tu se sice míní 
24. den 9. měsíce; když však předpokládali, že první měsíc 
(nisan) židovského kalendáře sjednotil se s dubnem, tu pak 
výklad zmíněného proroctví ukazoval skutečně na noc z 
24. na 25. prosince. 

Památný den úmrtí Štěpána, prvního mučedníka 
křesťanského, položený na den 26. prosince, připomíná se 
již v prvých stoletích církve křesťanské. Když pak den 
Narozenin Páně na den  

25. prosince byl stanoven, učiněn jest památný den 
Štěpána druhým svátkem vánočním. Než ani na těchto 
dvou vánočních svátcích nepřestala pozdější porušená 
církev. Na jednom koncilu v Mohuči konaném usnesli se 
otcové, aby svěceny byly v církvi čtyři vánoční svátky. A 
tak byl 27. prosince svátek třetí, památka Jana evangelisty, 
a 28. prosince svátek čtvrtý, Mláďátek, zavražděných dítek 
betlémských. Že však se přec mnohým zdálo toho dobrého 
příliš mnoho, zredukovány jsou svátky vánoční později na 
tři, jež se udržely v mnohých zemích dosti dlouho až do 18. 
století. V starších písmech udány ještě na 3. Svátek vánoční 
připadající biblická čtení.  

SVÍTÍ TVÉ SVĚTLO?  

Evanjelické listy, 1883, ročník I.  
Vysokou světlárnu (maják) v 

Calais navštívil kdysi jistý cizinec 
a strážník mu s pochopitelnou 
hrdostí ukazoval výtečné zařízení 
její, dokládaje, že záři majáku 
toho jest viděti dvě a půl hodiny daleko do moře. Když se 

pak cizinec otázal: „Což ale kdy 
by jedna z těchto lamp náhodou 
zhasla?“ tu zvolal strážný, 
kterého již toto pouhé 
pomyšlení poděsilo, 
úzkostlivým hlasem: „Nikdy, 
nikdy! Toť se nesmí stát! Hleďte 
jen, pane,“ pravil, ukazuje na 
oceán, „tam na širém moři, kde 
jest všecko v tmu zahaleno, plují 
lodi do všech stran světa. Kdyby 
této noci jedna z mých lamp 
nesvítila, došlo by v šesti 
měsících psaní, snad až z Indie 
aneb z Ameriky aneb z jiné 
daleké krajiny, o které jsem 
nikdy neslyšel a v tom by stálo: 
„V tu a tu noc, v tu a tu hodinu 
nebylo světlo majáku 
Calaiského v pořádku; hlídač 
zanedbal svou povinnost a lodi 
byly v nebezpečí.“ Často za 
tmavé noci při bouřlivém počasí 
rozhlížím se po moři a jest mi 
tak, jako by celý svět na můj 
maják oči upíral. Lampa 
zhasnouti? Špatně hořeti? Ne, 
ne, to nesmí nikdy být!“ 

Když onen strážný majáku 
byl tak bdělý a tak velice cítil 
odpovědnost svého úřadu, 
kterakž by měli křesťané 
zanedbávati světla svého a 
dopouštěti, aby se zatmělo a aby 
potom, poněvadž světlo jejich 
dosti nesvítí, snad nějaká ubohá 
duše, která s vlnami pokušení 
zápasí, o skálu pohoršení se 
urazila a zahynula? Tohoto 
pomyšlení by se měl každý 
děsiti. „Tak svěť světlo vaše 
před lidmi“, praví Pán, „ať vidí 
skutky vaše dobré a slaví Otce 
vašeho, kterýž jest v nebesích.“   

MG - NL 
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co nás čeká 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MK-NL 

Vánoční bohoslužby: 
24.12., 20:00  Bohoslužby ve 

Zpupné Lhotě 
25.12., 5:00  Jitřní bohoslužby 
25.12., 9:00  Hlavní bohoslužby 
26.12., 9:00  Rodinné bohoslužby 
31.12., 16:00  Silvestrovské 

bohoslužby 
 

Koncert skupiny Sourozenci 
v kulturním domě v Chotěbuzi 
dne 19.12. od 17 hod. 

 

Koncert pěveckého sboru 
Živá píseň - 23.12. v 17 hod., 
Křesťanské sbory na Mojské. 

 

Pojďme si spolu zazpívat 
koledy s živým Betlémem 
24.12. od 21 hod. na náměstí 
ČSA, účinkuje pěvecký sbor 
Živá píseň a dramatická skupina 
Donebevolající. 

 

Vánoční večernice - 29.12. v 
16 hod., ve sborovém sálu. Slovo 
svědectví bude mít MUDr. 
David Poledník, primář psychia-
trického oddělení v Třinci. 

 

31.12. od 17:30 hod. Vás 
srdečně zveme na silvestrovský 
večer pro všechny generace. 

 

Silvestrovské setkání dorostu 
a mládeže - 31.12. od 16 hod. 
Konec akce 1. ledna ráno. O 
program bude postaráno. Každý 
si povinně přineste kostým 
pohádkové bytosti. Nejlépe 
kdyby nešlo vidět do obličeje, 
dobrou náladu a případně 
dobrou hudbu. 

 

Konference pro ženy a dívky 
7. – 9. 1. 2011 - BEZ MAKE-

UPU, kterou pořádá tým Nea 
v KC KAM Malenovice. Vyučují 
manželé Rausovi. Informace 
najdete na www.neaweb.cz 

Křesťanské pořady o Vánocích  
 

19.12. 
16:00  

Noe Exit 316 (magazín zejména pro mládež) – 
Temnota 

20.12. 
17:50  

Noe Exit 316 – Úspěch 

20.12. 
22:00  

Noe Noční univerzita – Moudrost ve stáří (záznam 
přednášky prof. PhDr. Jaro Křivohlavého, 
CSc.). Opakování: 21.12. 11h 

21.12. 
20:00  

Noe Po stopách apoštola Pavla  - světlo z nebe. Z 
Tarsu do Damašku.  

24.12. 
15:40  

ČT2 Biblické příběhy – Ježíš (1/2) – dokument 

24.12. 
17:45  

ČT2 Svatba v Káni Galilejské – dokument 

25.12. 
10:00 

ČT2 Boží hod vánoční (přímý přenos bohoslužeb 
ze sboru Evangelické církve metodistické v 
Praze – Strašnicích).  

25.12. 
15:35  

ČT2 Biblické příběhy – Ježíš (2/2) 

25.12. 
17:05  

ČT2 Hrabě Zinzendorf – dokument (příběh muže, 
pro kterého misie znamenala více než 
šlechtický titul). Opakování: 28.12. 14:50  

27.12. 
17:50  

Noe Exit 316 – Smysl života 

28.12. 
19:25  

Noe Po stopách apoštola Pavla 2 – Barnabáš, muž 
dobrý. Z Damašku do Antiochie. 

1.1.  
16:30  

ČT2 Novoroční ekumenická slavnost (setkání 
představitelů všech církví k modlitbám za 
úspěšný rok v evangelickém sboru v Praze). 
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  informace 
narozvoji.ic.cz - zvukové nahrávky 
kázaní nejen br. Kaczmarczyka 
narozvoji.wz.cz - fotky z akcí sboru 
Na Rozvoji 
www.vericidite.estranky.cz/ 
Internetové stránky věnované 
výchově dětí a vyplnění jejich 
volného času aktivitami spojenými 
s vírou v Ježíše Krista. 
www.dorostrozvoj.4fan.cz/ - stránky 
dorostu sboru Na Rozvoji 
mladez.narozvoji.cz/ - stránky 
mládeže sboru Na Rozvoji 

Základní informace  
a pravidla inzerce 

Inzeráty je možno podávat 
písemně u stánku NL nebo 
zasílat na e-mailovou adresu 
redakce (níže). Nezapomeňte 
uvést svůj kontakt. 

Běžné textové inzeráty jsou 
ZDARMA! Cena grafického 
inzerátu je 100 Kč. 

Informace o sboru 

Evangelický sbor a.v. ČCE, 

Nám. Dr.M.Luthera 1,  
737 01 Český Těšín 
Telefon: 558 745 191 
e-mail: info@ccectesin.cz 
web: www.ccectesin.cz 
Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00 
Mimo tuto dobu dle dohody s faráři  

Redakce NL 
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 
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