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PANE, NAUČ NÁS MODLIT SE 

Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám 

dáno, a budete to mít.  

Marek 11, 24 

Avner Boskey žije v Izraeli v oblasti Beerševy a jeho 

úkolem je přinášet světu Hospodinovo poselství týkající se 

Izraele. V jednom článku píše: „Jednim ze znaků posledních 

dnů je celosvětový osten antisemitismu. Výsledkem je to, že 

nepřítel stupňuje své pokusy vymýtit Izrael ze svého uzemí. 

V uplynulých 35 letech byl Izrael svědkem vzestupu revolucionářů 

v Etiopii, šíitského puče Chomejního v Iránu, násilné převzetí 

vlády v Libanonu syrským Hizbaláhem. Nyní se drolí i vztahy 

s Tureckem. Diktátoři Středního východu rozehráli svoji šachovou 

partii a obklíčili Izrael ze všech stran.“ 

Každým dnem můžeme sledovat zvláštní dění ve státech 

sousedících s vyvoleným národem. Co vzejde z těchto 

nepokojů? Nikdo neumí odpovědět jednoznačně. Proto 

otevírám Písmo, abych se uměl lépe orientovat: Mat.16,18 - 

A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány 

pekel ji nepřemohou. Ježíš říká, že Kristova církev je mocnější 

než brány pekel! V tehdejším světě v bránách města padala 

ta nejdůležitější rozhodnutí. V branách se scházely autority 

města, tam se tvořila strategie obrany, rozvoje, etiky… 
Pokračování na další straně 

SLOVO EDITORA 

Milé sestry a bratři, 

Není to tak dávno, co jsme 

začínali nový rok – a než se 

stihneme rozhlédnout, už 

začalo postní období. I za tak 

krátký čas se mnoho věcí 

změnilo, co však zůstává stále 

stejné a nemění se – to je Boží 

slovo a svatý Bůh. Kéž bychom 

v Něm dokázali nalézt pokoj a 

naději v jakékoliv situaci!  

I v dnešním čísle nás čeká 

mnoho úvah, aktualit, 

zajímavostí a vzpomínek na 

dávnou i nedávnou minulost. 

A vše se bude týkat, jako vždy, 

víry v našeho Pána. I když se 

totiž Hospodinovo slovo 

nemění, stále je inspirující, 

stále v něm nacházíme pro nás 

nové věci a stále tedy máme 

nad čím přemýšlet a s Boží 

pomocí kráčet životem s 

radostmi i starostmi. 

Snad i tentokrát dostanete 

povzbuzení skrze příspěvky 

březnových Nedělních listů 

Požehnaný čas za celou 

redakci přeje 

LCH-NL 
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O čem se rozhoduje v „branách pekel“? Jaké 

osazenstvo se tam schází? Určitě všechny 

jejich plány směřují k tomu, jak si podmanit 

celý náš svět.  

Jediný, kdo se na zemi může proti nim 

postavit a dokonce mařit jejich plány – je 

Církev (ta Kristova, živá, sjednocená, která se 

modlí.) Mat. 18,18-19 - Amen, říkám vám, že 

cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a 

cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. 

Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi 

shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se 

jim to od mého nebeského Otce.  

Když se tedy sejdou alespoň dva 

modlitebníci sjednocení s vůlí Boží, potom na 

úrovni své rodiny, svého působení, mohou 

uvolňovat okolnosti pro duchovní rozvoj, 

nebo také chránit před nepřiměřenými 

satanovými útoky. 

Když se Církev v prvním století rodila 

a začínala působit, disponovala polštářem 

intenzivních modliteb, který ji pomohl přežít 

těžké začátky. Co potřebuje církev poslední 

doby? Na některých místech začal modlitební 

řetěz, ve kterém chtějí křesťané zůstat po 

dobu celého roku. Připojili se k mnoha dalším 

ve světě, kteří se již takto modlí po vzoru 

Pána Ježíše, jenž se za nás přimlouvá dnem i 

nocí. 

Já osobně věřím, že Církev očekávající na 

příchod „Ženicha“ nebude usínat jako 

učedníci v Getsemane. Budeme patřit k ní i 

my v Českém Těšíně? 

Josef Sliž, kazatel CB Český Těšín   

 

POSTNÍ DOBA 

 

Půst není původním křesťanským prvkem. 

Byl znám již ze židovství a také z pohanského 

prostředí. Řekové a Římané se dokázali jídla 

vzdát nejen z náboženských, ale i ze 

zdravotních důvodů. 

Již z 2. století n. l. máme svědectví o tom, že 

věřící zachovávali přísný půst na Velký pátek 

a Bílou sobotu. Poté se půst vztahoval na 

Svatý týden (začínající Květnou nedělí) a 

Nicejský koncil (r. 325) již považoval za běžný 

půst čtyřicetidenní. Délka přípravného období 

před velikonočními svátky měla vzor 

v biblické tradici - čtyřicetidenní období půstu 

se v Písmu vyskytuje několikrát – Mojžíš 

strávil tuto dobu na hoře Sinaj, Elijáš putoval 

čtyřicet dní k Chorébu a Ježíš se stejnou dobu 

postil na poušti. Izraelci strávili na poušti 

cestou z Egypta dokonce čtyřicet let. 

Nejprve začínala tato čtyřicetidenní doba 

šestou neděli před Velikonocemi a končila 

Zeleným čtvrtkem. Neděle však nebyly 

postními dny, a tak bylo třeba přidat další 

dny, aby skutečný půst trval opravdu čtyřicet 

dnů. Proto se do postní doby začaly 

započítávat Velký pátek a Bílá sobota a navíc 

byl počátek postní doby stanoven na 

Popeleční středu, ještě před první postní 

neděli. V 6. století se v Římě dostalo 

vyzdvižení třem nedělím před postním 

obdobím, které byly nazvány Quinquagesima, 

Sexagesima a Septuagesima, tedy padesátý, 

šedesátý a sedmdesátý, podle 

zaokrouhleného počtu dnů zbývajících do 

Velikonoc. Během této doby však půst 

předepsán nebyl. 

Postní praxe spočívala v konzumaci pouze 

jednoho jídla za den (připadalo na večer), dále 

si věřící měli odepřít maso a víno a později 

také mléčné výrobky a vejce. Vrcholný 

středověk však začal tyto požadavky 

snižovat. Středověk zdůrazňoval především 

motiv utrpení 
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Smysl půstu spočíval v modlitebním úsilí, 

v přípravě na přijetí křtu a eucharistie (večeře 

Páně), ale skrze uspořené prostředky také 

v pomoci potřebným. Postní doba dávala 

prostor k nápravě hříšníků i k přípravě těch, 

kdo měli na Velikonoce přijmout svátost křtu. 

V tomto úsilí bylo s nimi solidární celé 

společenství, během této doby měli věřící 

vyřešit mezi sebou všechny rozpory a obnovit 

společnou lásku, aby mohli jednotně slavit 

eucharistii o slavnosti vzkříšení. 

 

 

Názvy nedělí během postního období: 

1. neděle Invocavit (Invocavit me = Povolal 

mne)  

2. neděle Reminiscere (Reminiscere 

miserationum tuarum = Rozpomeň se na své 

smilování)  

3. neděle Oculi (Oculi mei semper ad 

Dominum = Mé oči stále vyhlíží Pána)  

4. neděle Laetare (Laetare Ierusalem = Raduj 

se, Jeruzaléme)   

5. neděle Judica (Iudica me Deus = Zjednej 

mi právo, Bože)   

6. neděle Palmarum (Květná, Palmová) 

MCH-NL 

ze starých časů 

EVANJELICKÉ LISTY, 1894, ROČ. XII 

Blahoslavení pokojní 

Kdysi setkal se – vypravuje stará židovská 

legenda – jistý mudrc s prorokem Eliášem na 

tržišti a zvědavostí puzen, otázal se ho, kolik 

z toho množství prodavačů a kupců bude 

spaseno.  

„Ani jediný,“ vážně odpověděl prorok. 

„Cože?“ divil se mudrc, „ze všeho tohoto 

množství ani jediný?“ 

V témž okamžiku přiblížili se z postranní 

ulice dva mužové a vešli do zástupu. Zdálo 

se, že jsou chuďasové, a nebylo viděti, že by si 

jich byl kdo povšimnul neb jich pozdravil. 

„Tito budou spaseni,“ pravil prorok.  

Mudrc hned šel za nimi a přistoupiv k nim 

uctivě, otázal se:  

„Ráčili byste mi laskavě pověděti, jaké jest 

vaše zaměstnání v životě. Jaké máte ctnosti? A 

jaké skutky?“  

„Skutky! Ctnosti!“ odpověděli onino, 

„patrně se mýlíte a máte nás za někoho 

jiného. My jsme chudí lidé a živíme se prací 

rukou svých. Jediná dobrá stránka při nás 

jest, že máme veselé srdce. A spatříme-li 

někoho, kdo je zarmoucen, snažíme se žalost 

jeho zmírniti. A dovídáme-li se, že jsou dva 

sousedé rozvaděni, vstoupíme mezi ně a 

snažíme se v pokoj je uvésti. To jest naše 

nejmilejší práce.“ 

 

Kdo jest nejšťastnější?  

Král Karel IX. francouzský ptal se básníka 

„Osvobozeného Jeruzaléma“, v r. 1570 na 

jeho dvoře meškajícího, kdo by byl dle jeho 

mínění nejšťastnějším. Básník odpověděl:  

„Bůh.“ – „To ví přece každý,“ odpověděl 

Karel, „ale kdo mimo Boha a po Něm?“  

– Na to básník odvětil: „Ten, kdo je Bohu 

nejpodobnější.“ –  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Laetare
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Jak pěkně se shoduje tato odpověď se 

slovem Páně: „Blahoslavení čístého srdce, 

nebo oni Boha viděti budou!“ 

 

Slza 

Odkud přichází? taž se srdce svého 

v smíchu i v bolesti. Ulevuje srdci – volá 

k Bohu proti tomu, kdo ji vynutil. Vzpurnost 

pláče i výraz obličeje praví ti: to jsou slzy 

zcela jiné. Jinak tomu však jest, když teče slza 

v boji víry. – Ach, tu přetéká pramen srdce 

z vděčnosti ku Pánu, při čemž jsi jist své 

nehodnosti – a pociťuješ svoji hříšnost. Ano, 

to jest útěcha pro Tebe, máš-li jakou slzu 

v nouzi – ona právě volá ku Pánu. V Žalmech 

nám mluví o chlébě smáčeném slzami – „Ty 

jsi se ještě nevyplakal do syta, a tak neznáš 

nouze.“  

Co čteš o svém Spasiteli – ne že se smál, ale 

že plakal – „Ó Jeruzaléme, Jeruzaléme!“  

Žalmista dále zpívá: „Neodmlčujž se 

naříkání mému.“ Pomysli na to, že nemáš-li 

žádných slz, tedy se snad opravdově ani 

neznáš. Jak tiší matka plačící dítko, tak Bůh 

plačícího hříšníka. Slza působí soucit ač 

můžeš pochybovati, že roníš slzy pokání 

nadarmo? Pláčeš-li však zde, budeš se v nebi 

usmívati a směješ-li se zde, budeš v pekle 

naříkati. Mysli na to: Skrze mnohá utrpení jest 

Ti vcházeti do království nebeského! Zpytuj 

své svědomí – jsi skutečně učedlníkem Páně 

když nemáš žádných slz víry?  

MG-NL 

misie 

DRAZÍ BRATŘI A SESTRY V KRISTU JEŽÍŠI NAŠEM PÁNU. 

V tomto mini dopise se vám pokusím více 

přiblížit, co se stalo za posledních pár dní. Pro 

nedočkavé tetičky jen předem oznamuji, že 

jsem byl u holiče, který mě ostříhal na ježka i s 

vousama :) 

U nás v Nigérii začíná léto a teploty kolem 

30°C přes den. Naštěstí to ale zpříjemňuje vítr, 

který to mírně ochlazuje, takže se to dá 

vydržet. V noci člověk musí spát odkrytý, 

jelikož potit se před spaním není moc 

příjemné :) Ale to všichni známe od nás, že jo? 

:)  

Dny ale stejně trávím převážně v kanceláři, 

kde začínám asi v 8 hodin a sedím tam skoro 

až do večera. V kanceláři převážně řeším 

problémy místních misionářů a studentů, 

kteří studují místní teologickou školu, ta je 

připravuje na to, jak překládat Bibli. Měli jsme 

zde oslavu dokončení a vytištění překladu 4 

Nových zákonů do 4 jazyků. Této události 

jsem se ale nemohl zúčastnit, jelikož jsem 

chtěl dokončit opravu počítače pro jednoho 

místního misionáře, který přijel z jiné části 

Nigérie na Workshop (seminář), jak používat 

počítač a programy, které pomáhají při 

překladech. 

Honza mi to ale pak všechno povykládal :) 

Někdy ale vyrazím i na takový seminář do 

Nigerijské misijní organizace NBTT. Tento 

seminář trval asi jeden týden a účastnili se ho 

i starší lidé. Mým úkolem bylo pomáhat těmto 

„žákům“, když nebudou stíhat 

přednášejícímu, a tak jsem měl aktualizovat 

antivirové programy. Zde jsem zažil takový 

menší šok, když mě požádali, zdali bych 

nemohl učit jednu lekci „Co je to internet“. To 

není nic pro mě, ale nechal jsme se přemluvit 

a taky to za to stálo. Učení není vůbec má 

silná stránka. Prostě to neumím. Ale když 

vám k tomu ještě ani nefunguje internet... :) 

Co chcete prakticky ukazovat, že? A 

vysvětlovat, jak internet funguje lidem, kteří 

nikdy ani nedrželi v ruce myš, je taky 

zajímavé :) 

O 3 dny později jsem měl telefon od jednoho 

tohoto žáka, zdali bych nemohl poslat 

aktualizaci Antiviru emailem, že mu nejede 

internet. :) Pro ty z vás, kdo to taky neví, tak 
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jen vysvětlím, že email taky funguje po 

internetu. :) Po 15 minutách se mi podařilo 

mu to vysvětlit. :) Ale to jsou takové spíše 

srandy. Kousek od této organizace se nachází 

kruhový objezd s pomníkem Českého letadla 

- Delfín.  

Co se týče jídla, převážně nám vaří Honza a 

já uklízím. Ted zrovna hledá nějaké talíře, 

jelikož jsem trochu nestíhal v kanceléři, a tak 

nám „došlo“ nádobí. To víte. „Kluci v akci“ :) 

Ve vaření mu pomáhá jeden 5cm šváb, který 

„zkouší“, jestli je to jedlé. Ale chudák neví, že 

když to vyzkouší, my to musíme vyhodit, 

jelikož švábi zde roznáší nemoci. 

Občas si s Honzou vyjedem na taxi motorce 

na oběd do místní „Čínské restaurace“a dáme 

si polévku D6, majitelé restaurace neumí 

anglicky a jídelníček je v čínštině a angličtině 

s Písmenem v rohu stránky a číslem vedle 

jídla. Jednoduché a praktické:)) Když jedeme 

na taxi motorce, tak jsme spíše jako atrakce 

pro místní lidi. Bělocha tu na motorce 

neuvidíte a co teprve dva? :-)) 

Ale snažíme se to trochu omezit, jelikož to 

není 2x bezpečné. Když totiž před ním zastaví 

auto, tak to vezme přes díry kolem cesty...  

Jinak Honza byl asi 14 dní na misijním 

výletu nahrávat celý nový zákon v jedné 

vesnici v jejich rodném jazyce. Vrátil se se 

spoustou zážitků, jak spal venku pod síťkou, 

jelikož bylo takové teplo, že se nedalo spát 

vevnitř. Taky jídlo prý nebylo tak ostré a 

maso tak tuhé jako tady. 

V mém případě se ještě neví, jestli taky 

vyjedu do nějaké vesnice. Tak se za to teď 

modlím. 

Jinak místní ovzduší je dost suché a těžce se 

také i dýchá. Jednou jsme byli hrát v jedné 

škole frisbee (náš plastikový létající talíř) a 

člověk přeběhne fotbalové hřiště na šířku a 

lapá po dechu. Jednou už nám tu i zapršelo, a 

tak prach ze Sahary se už pomalu vytratil. 

Blízko místního ZOO se teď v této době 

shromažďují ovocní netopýři, kteří mají 

rozpětí křídel skoro 1 metr, a tak jednou 

k večeru jsme s Honzou popadli foťáky a 

vydali se je fotit. Po 10 minutách přišel ale 

místní obyvatel a začal si stěžovat, že pokud 

je chceme fotit, musíme zaplatit.. Tak jsme se 

tedy vydali blíže ke vstupu do zoo a zaplatili 

pokladnímu v ZOO. Ten ale moc nechápal, co 

chceme, ale nakonec nám dal lístky. To se ale 

nelíblo onu místnímu obyvateli a začal, že ale 

můžeme fotit „JEN“ netopýry a žádné 

budovy a okolí.. Mno jasně, kdo by chtěl fotit 

budovy v šeru, když kolem lítají tak velcí 

neptopýři, že? :) Pořád za námi chodil a když 

jsem chtěl vyfotit netopýra, který byl tak 

krásně zavěšený na drátech elektrického 

vedení, hned náš obyvatel poznamenal, že to 

jsou dráty a že ty fotit nesmím.. Ale vynutil 

jsem si, že je tam netopýr a basta :-) Mno když 

viděl že to s námi nejde, tak se nás slušně 

zeptal, jestli nemáme trochu peněz, že má 

hlad. Tak jsme mu tedy něco dali na jídlo a 

hned nám začal ukazovat, kde máme jít a kde 

se nám budou ti netopýři dobře fotit a vůbec 

mu nevadilo, že tam budou i budovy. :-) Ale 

stálo to za to. Těch tisíce netopýrů všude 

kolem vás a při západu slunce. :) 

To by bylo asi pro teď vše. Moc vám děkuji, 

že se za mě modlíte a podporujete finančně. 

Opravdu si toho moc vážím. 

Ať Vám Hospodin opravdu požehná!!! 

Váš Martin Stařičný 

PLNIT KRISTŮV PŘÍKAZ - NAŠE JEDINEČNÉ POSLÁNÍ! 

Jděte ke všem národům a získávejte mi 

učedníky!" Tento příkaz zanechal náš Pán 

Ježíš Kristus všem svým následovníkům, tedy 

i nám. V době komunismu bylo prakticky 

nemožné, aby z Československa byl někdo 

vyslán jako misionář k pohanským národům. 
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 Mám velikou radost, když smím číst nebo 

slyšet o Moravanech, kteří v 18.století vyslali z 

jednoho sboru v Ochranově víc než 200 

misionářů na všechny strany světa.  Již 21 let 

máme svobodu a neomezené možnosti plnit 

program svého Mistra při neseni evangelia.  

Po dlouhých modlitbách jsme se dožili 

vzácné chvíle, kdy v neděli 14.listopadu 2010 

byl na službách Božích vyslán z 

Evangelického a.v. sboru ČCE v Českém 

Těšíně bratr Martin Stařičný do misijní práce 

v Africe. Byl vyslán přes Wycliffovu misii, 

aby se jako počítačový odborník podílel na 

podpoře překladu Bible do afrických jazyků. 

Místem jeho půlroční misijní služby se stala 

Nigérie, kde spolupracuje s  bratrem Janem 

Vaňáčkem z Brna.  

Jsme velmi vděční Pánu, že oběma bratřím 

vložil do srdce touhu podílet se na plnění 

Kristova příkazu a dal jim rovněž dostatek 

odvahy jít do cizího světa, kde křesťanům 

hrozí mnohá nebezpečí. Jsme velmi vděční 

všem bratrům a sestrám, kteří se za ně 

pravidelně modlí a pravidelnou finanční 

podporou se podílejí na plnění Kristova 

příkazu. Je to pro nás důvod k veliké radosti, 

že i my evangelíci se podílíme na nesení 

Kristova evangelia národům, které s velikou 

touhou na ně očekávají.  Kéž by se naše radost 

rozmnožila, aby i z naší církve vyšli další 

stateční pracovníci do Božího díla. 

Mgr.St.Kaczmarczyk, farář v důchodu  

Více o misionářích z Česka se dozvíte na stránkách www.wycliffe.cz 

zamyšlení 

JSEM JEHO JEDINÁ 

 
Když jsem byla dítě, chtěla jsem být 

dospělá. Vlastně to není úplná pravda. Na 

výhody dospělosti jsem chtěla dosáhnout 

coby pubertální a posléze dospívající dívka. 

Když jsem byla dítě, nic takového jsem 

neřešila. Dětství byla pro mne 

nepojmenovatelná minulost, přítomnost i 

budoucnost. Možná si řekneme: „zlaté časy“. 

A ti z nás, kteří měli krásné dětství, 

s pokyvováním hlavy budou zajedno.  

Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a 

řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a 

nebudete jako děti, nevejdete do království 

nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten 

je největší v království nebeském.“ Matouš 18, 2-

4. 

Žádné mimořádně nadané, mimořádně 

hodné či mimořádně pokorné, nýbrž úplně 

obyčejné dítě, mu posloužilo v rámci názorné 

odpovědi na otázku učedníků: „Kdo je vlastně 

největší v království nebeském?“ 

Učedníkům návrat do dětství ale nepřichází 

příliš vhod. Dokonce zakazují k Ježíšovi 

přinášet děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil 

se. Při čtení Bible si všímám, jakou má Ježíš s 

„dospělými“ učedníky trpělivost. S těmi, kteří 

toho už přece tolik znají a kteří mají na 

spoustu věcí již vytvořený názor. Síla jeho 

trpělivosti se projevuje v jeho klidné 

odpovědi: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, 

neboť takovým patří království nebeské.“ Mat. 19, 

13-14. 

Docela zajímavý příklad. Být jako dítě! Ježíš 

ví, že dospělý nemůže být dítětem, proto jeho 

slova neznějí: buďte dětmi, jinak do božího 

království nevejdete. Přemýšlím, v čem být 

coby dospělá jako dítě. V čem konkrétně mě 

dítě předčí? Vždyť pro společnost nevytváří 

ještě žádné ocenitelné hodnoty. Vzpomínky 

na vlastní dětství mi moc nepomáhají. Ale 

vodítkem mi v této chvíli je náš malý syn. Ne 

že by ve svých 18 měsících někdy nezlobil, 
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neuposlechl, nedupl si nožičkou, neječel „ne, 

ne, ne“. Z čeho však mi šla dosud hlava kolem 

je to, jak mě miluje. Máma je moje pomoc, 

nikdy mě nedá! Máma je zdroj jídla a poznání, 

tedy celý svět! Moje máma je moje všechno, 

máma je bůh. A já na něj s potěšením hledím, 

neboť jsem ubezpečena, že jsem jeho jediná . 

To je to, v čem mě předčí, na co při svém 

dospělém uvažování, chápání, strachování a 

předvídání vůči Bohu nemám! Ta prostá 

dětská důvěra je jasně vodítkem do božího 

království. Pane Bože, buď naše všechno! 

Pavel, píšící do Korintu svůj první dopis, se 

k dospělým taktéž obrací s příkladem dětí. 

„Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve 

zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte 

dospělí.“ (14,20) 

Připadá mi, že je to moc hezké pokračování. 

Nemluvňata nejsou zákeřná, nepřemýšlejí o 

odvetě, netrucují, nejsou přesvědčena o své 

pravdě, netrvají na správném jednání toho 

druhého.  

Znám dospělé, kteří jsou jako děti. Ale ne 

v důvěře vůči Pánu Bohu či v neschopnosti 

oplácet zlým za zlé. Právě naopak! Zůstali 

dětmi v tom, z čeho jako dospělí už měli 

vyrůst. Když není něco dle jejich představ, 

zuří projevem vztekajícího se dítka v obchodě, 

když mu matka nekoupí lízátko. Připadá mi 

tragické, když se o někom mluví: „Tak mu to 

dejme, bude klid!“ nebo „Když to tak strašně 

chce, možná by se to dalo nějak zařídit!“ A při 

pohledu na starou sousedku sbírající flašky na 

zahradě po párty jejího syna s přáteli jen 

nevěřícně kroutím hlavou. Kde se stala 

chyba? Neměli bychom ve výchově našich 

dětí myslet jako dospělí?  

JH-NL 

rozhovor… 

… S MAGDALENE LEYTZ 

Znáte ji? Možná jste ji už viděli. No aby ne, už více jak půl roku navštěvuje pravidelně naši mládež, 

sborové aktivity, nedělní bohoslužby, akce pro děti a mládežové chaty. Řeč je o Magdaleně Leytz. 

Nedomluvíte se s ní ještě moc česky, i když za těch šest měsíců už hodně věcem rozumí. Odkud pochází? 

Co tady vůbec dělá? A jak dlouho tu ještě bude?  

 

„Ahoj, jmenuji se Maggie. Pocházím 

z jihovýchodního Německa, z města 

Eberbach. Je mi 19 let a loni jsem maturovala. 

Na vysokou školu jsem se nehlásila, protože 

jsem si nebyla jistá tím, co bych chtěla dělat, a 

tak jsem se snažila zjistit něco o projektech, 

díky kterým můžete jet na delší dobu do 

zahraničí. Proto jsem tady.“  
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Maggie, to je skvělé, je vidět, že ti na studiu 

správné školy hodně záleží, ale proč zrovna 

Česko a v jaké organizaci se angažuješ? 

„V Německu jsem se kontaktovala na jednu 

organizaci, která díky Evropským projektům 

dobrovolnické služby spolupracuje se 

stovkami jiných organizací po celé Evropě, a 

když se mne ptali, v jaké oblasti bych chtěla 

pracovat, rozhodla jsem se pro práci 

s mentálně a tělesně postiženými lidmi. A tak 

mne vyslali do Slezské diakonie, do 

chráněných dílen Eben Ezer. Už doma jsem 

měla možnost se mezi takovými lidmi 

pohybovat a věděla jsem, že práce s nimi je 

většinou plná vděčnosti, přátelství a lásky. 

Ano, má to i své nevýhody, ale ani tady 

v Česku jsem zatím nenarazila na špatné 

zkušenosti. No a Českou republiku jsem si 

nijak vysloveně nevybírala. Ta organizace v 

Německu vybrala za mne, a když jsem nad 

touto zemí víc přemýšlela, přišla jsem na to, 

že o této sousední zemi nic moc nevím. Tak 

jsem to pojala jako velkou výzvu.“ 

Co je to vlastně ta Evropská dobrovolnická 

služba (EDS)?  

„EDS umožňuje mladým lidem zapojit se do 

dobrovolnických projektů v zemích EU a 

v partnerských zemích. Jedná se o projekty 

v délce 2 až 12 měsíců, které se zaměřují na 

kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, 

umění, ekologii atd. Dobrovolníkem může být 

osoba mezi 18 a 30 lety. Cílem EDS je rozvoj 

solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. 

Tyto projekty plně hradí EU, takže 

dobrovolník jako takový za například roční 

projekt v ČR nic neplatí.“ 

Jaká je tvá denní náplň práce v EBEN 

EZERU a jak komunikuješ s klienty?  

„Já tam hlavně pomáhám v dílnách, jako 

terapeutický asistent. Každý den dostanu na 

starost nějakého klienta s tím, že ho v těch 

určitých dílnách mám něco naučit. Dílny jsou 

různé, učíme se šít, válet hlínu, pracovat na 

počítači, vyrábět bižuterii. V rámci toho ještě 

vymýšlím různé projekty, jako např. vánoční 

besídku, karneval pro děti a také někdy po 

obědě vedu klub, kde si s klienty povídám. 

No a co se komunikace týče, nejlépe se mi 

mluví s klienty. Rukama nohama, ale hlavně, 

klienti mají čas, nikam nespěchají, jsou 

ochotní mi jednu větu opakovat i 30x jen 

abych jí rozuměla a pochopila ji, nevadí jim 

chyby v mých větách a celou dobu se u toho 

usmívají. Každým týdnem je ale moje čeština 

lepší a lepší.“ 

A jak trávíš svůj volný čas? Cestuješ? 

„Jo, cestuju hodně, hlavně s ostatními 

dobrovolníky, protože je jich přes Slezskou 

diakonii tady po okolí celkem 9. Byli jsme 

v Krakově, už několikrát v Bratislavě, různě 

v Česku, chystáme se do Budapeště a do 

Tater. V týdnu si párkrát zajdu zabruslit, 

doučuju němčinu a pak chodívám k vám na 

mládeže.“ 

Doporučila bys EDS ostatnim? Jaká 

pozitiva a negativa má toto dobrovolnictví? 

„EDS bych určitě doporučila každému, 

protože tento rok mám víc možností 

přemýšlet nad sebou, co od života očekávám, 

mám možnost mluvit s lidma, poznávám víc 

názorů a díky těmto rozhovorům si rozlišuji 

obzory a to se mi moc líbí. Ze začátku mi 

hodně vadila komunikační bariéra, ale teď 

jsem hrdá na to, že můžu komunikovat, čímž 

se vyřešilo hodně věcí a cítím se tu i 

bezpečněji. Poznávám více kultur, protože 

ostatní dobrovolníci jsou z Ukrajiny, Francie, 

ze Španělska nebo Slovenska. Po tom půl roce 

tady se těším na to co mne ještě čeká.  

Velkým negativem je na dobrovolncitví asi 

to, že si někdy příjdu trochu zbytečná. 

Dobrovolník není zaměstnanec a tak se ta 

organizace klidně bez něho obejde, což je 

někdy trochu frustrující, cítit se neužitečně. 

Pozitivní na tom všem ale byla hlavně 

podpora všech lidí, kteří se kolem mne 

pohybují. Když totiž přijedete do cizí země na 

dlouhou dobu, cítíte se chvíli jako 

bezdomovec, ale já jsem měla kolem sebe 



NEDĚLNÍ LISTY 3. číslo / 20. března 2011 Strana 9 

mnoho lidí, kteří mi pomáhali se tu cítit 

dobře.“ 

 

Maggie mne poprosila abych vás jejím 

jménem pozvala na jednu akci, která se 

každým rokem v Německu pořádá. Jsou to 

čtyřdenní evangelické dny na které se sjedou 

evangelíci z celého Něměcka a mnoha států 

Evropy. Maggie se tam opět chystá a motivuje 

k tomu i naše mládežníky. Více informací na 

www.kirchentag.de 

Celý rozhovor proběhl v angličtině.

Zuzana Maroszová 

galerie otců církve 

MATĚJ Z JANOVA 

Počátky života Matěje z Janova se rýsují ne 

úplně zřetelně. Narodil se někdy před rokem 

1355, možná kolem roku 1350 patrně v Janově 

u Mladé Vožice, jeho otec byl zřejmě 

zemanem. Seznámil se s Milíčem z Kroměříže, 

poté studoval filozofii a teologii na pařížské 

univerzitě, což mu zajistilo kvalitní vzdělání. 

Do Čech se vrátil roku 1381.  Dlouho se mu 

nedařilo prosadit na žádnou výhodnou 

církevní pozici. Působil jako kanovníkem 

pražské kapituly a zpovědníkem u sv. Víta a 

lepší pozice dosáhl získáním fary ve Velké vsi 

u Podbořan na Lounsku. Na faře ale podle 

tehdejších zvyklostí nepobýval a nadále 

působil v Praze, kde se zabýval biblickým 

studiem, kázáním a psaním. Svoje názory 

opíral především o Bibli, na církevních otcích 

a dalších autoritách příliš nestavěl. Jeho snaha 

směřovala k zrušení mnišských řádů, obrazy 

v kostelích podle jeho názoru zastiňují Krista. 

Matěj z Janova se stal velkým zastáncem 

Milíčových myšlenek. Ani jemu se 

nevyhýbaly neshody 

s dalšími duchovními, 

roku 1389 musel 

odvolat některé své 

výroky, týkající se 

prosazování častého 

přijímaní či upo-

zornění na nebezpečí 

přehnané úcty k o-

brazům a svatým 

ostatkům. Bylo mu 

zakázáno kázat.  

Matěj napsal Pravidla Starého a Nového 

zákona, v nichž požaduje návrat církve 

k chudobě a prostotě prvotní církve. Snad se 

také podílel na českém překladu Bible, měl 

zásluhy na založení Betlémské kaple. Zemřel 

30. listopadu 1393. 

MCH-NL 

 

 

NOVINKY Z BIBLOSU 

Kuchyňské pohádky - 

Hana Pinknerová 

Známá autorka nabízí 

dětským čtenářům vlídné a 

vtipné pohádky s 

výchovnými prvky a 

důrazem na harmonické 

soužití rodiny, vědomí 

vlastní jedinečnosti a hodnoty. Hrdiny 

Kuchyňských pohádek jsou obyčejné věci, s 

nimiž se dítě běžně setkává doma v  

kuchyni. Některé příběhy obměňují tradiční 

české pohádky. Text svými obrázky doplnila 

Klára  

 

http://www.kirchentag.de/
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Labyrint světa a ráj srdce 

v jazyce 21. století - Jan 

Amos Komenský 

Kniha Labyrint světa a 

ráj srdce Jana Amose 

Komenského v moderní 

češtině. Jedná se o 

významné křesťanské dílo, 

které nás přivádí zpět ke 

kořenům české reformace. 

Jak poutník hledající smysl života projde 

všechna zákoutí světa, aby nakonec zklamán 

světem nalezl v pokoji svého srdce Spasitele 

Pána Ježíše Krista. Autorem předmluvy je 

Mgr. Robert Hart, kazatel a historik Autorem 

doslovu je PhDr. František Hýbl, emeritní 

ředitel Muzea Komenského v Přerově, 

komeniolog, pedagog a dějepisec  

 

Znali svého Boha 2 -

Edwin a Lillian 

Harveyovi a Elizabeth 

m. Heyová 

Příběhy lidí, jejichž 

životy v minulosti 

zásadním způsobem 

ovlivnily společnost. 

Příběhy lidí, kteří znali 

svého Boha. Druhý díl 

obsahuje tyto "životopisy"- Gerhard 

Tersteegen,John Wooldman, William Burns a 

další. Kniha má 195 stran. 

 

Úsměvy pro duši - 

Bruno Ferrero 

Nové příběhy Bruna 

Ferrera, známého 

italského sběratele 

moudrostí a poučení, jako 

obvykle potěší rodiče, 

vychovatele, dospívající 

čtenáře i milovníky 

narativní spirituální 

literatury. Autor je mistrem narativní zkratky 

a prosté pointy, která čtenáře může provázet 

na jeho cestě všední dnem. Jeho příběhy a 

moudrosti většinou pohladí a potěší, proto 

také několik jeho knih nese název pro 

potěchu duše.  

 

Liczy sie každy dzien - 

TGD 

Výběr 15 nejznámějších 

skladeb z posledních 10 

let známeho gospelového 

souboru. Jako hosté 

vystoupili: Mietek 

Szcześniak, Natalia Nie-

men a komorní smyčcový orchestr. Deska 

byla nahrána během živého koncertu v roce 

2010. Současti je kniha s historii, CD a DVD  

 

Nebiblické příběhy 

- Hana Pinknerová 

Biblické příběhy 

známe z vyprávění 

babiček, z četby Písma 

svatého a z kázání v 

kostele. Nebiblické 

příběhy v bibli 

nenajdeme, ale díky 

nim mohou hrdinové 

biblických příběhů nově ožít, takže jejich život 

zavoní pachem ryb, potem únavy z dlouhé 

cesty nebo sladkou vůní vzácného parfému. 

Lidé z těch dávných příběhů nám byli v 

lecčems podobní, cítili radost, strach, hlad i 

žízeň. Zpívali si, hádali se, dlužili peníze, 

lovili ryby, čistili sítě, vařili jídlo, pásli ovce, 

nosili vodu. A všichni se nějakým způsobem 

setkali s Bohem a on postupně proměňoval 

jejich srdce, jejich pohled 

na život. Pojďme přivonět 

ke starým příběhům, které 

by se klidně mohly 

přihodit i nám.  

 

Znamenitá žena - 

Martha Peace 

Co Bůh požaduje od 
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manželek, které jsou křesťankami? Jak se řídit 

Božími přikazaními, aby se žena takovou 

manželkou stala? Autorka vychází z 

dlouholetých zkušeností biblické 

poradkyně.239 stran. 

 

Poraněné srdce - Frank Peretti 

Skutečný příběh o šikaně - a rady, jak se k ní 

postavit Americký autor mnoha bestsellerů (v 

češtině např. Střetnutí, Tilly, Prorok) poprvé 

vypráví skutečný příběh. Svými osobními 

vzpomínkami na dětství a dospívání dává 

čtenáři nahlédnout do 

psychiky handicapovaného a 

šikanovaného dítěte. 

Odhaluje hrůzné důsledky 

duševního zraňování, ale 

také ukazuje cestu, jak je 

překonat. Kniha je vhodná 

pro pedagogické pracovníky, 

rodiče, oběti šikany i bývalé tyrany. 

MG-NL

radosti 
 

 

Dne 26.ledna 2011 nám přišla krásná sms, 

ve které se psalo, že se narodila nádherná 

holčička Anička. A není to nikdo jiný, než 

další děvčátko v rodině Radka, Jany a Sáry 

Palackých. Děkujeme moc za radostnou 

zprávu a přejeme celé rodině Boží ochranu 

a požehnání.  

 

Redakce NL

ohlédnutí 

KONFERENCE PRO MUŽE 

Někdy v lednu mi zavolal jeden můj velmi 

dobrý známý a říká: „Příští měsíc se koná 

konference mužů, můžu tě přihlásit?“ 

Samozřejmě, že jsem souhlasil, protože tu akci 

dobře znám a jsem jejím pravidelným 

návštěvníkem. Už dopředu jsem se moc těšil. 

Z minulých konferencí jsem byl doslova 

nadšený, byla to kombinace výborných 

mluvčích, dobře a trefně zvoleného tématu, 

vtipného moderování spolu se soutěžemi a 

samozřejmě také mnoho příjemných 

rozhovorů během přestávek. A tak i letos jsem 

vsadil na jistotu organizačního týmu křesťanů 

z církve SCEAV v Třinci v čele s pastorem 

Michalem Klusem. Nemýlil jsem se, rozhodně 

pro mě osmihodinový pobyt v třineckém 

kinosále Kosmos v sobotu 19. února nebyl 

ztraceným časem. 

Úkolem letošního setkání mužů bylo 

zamyslet se nad „Cestou z krize“, celým 

dnem nás provázel pastor Michal Klus se 

svými kolegy. Hned po úvodní modlitbě 

přizval k řečnickému pultu Leszka Czyźe, 

faráře ze sboru ve Wiśle Malince. Jeho 

přednáška byla velice hutná a osobní. Hned 

na úvod udeřil na účastníky se zamyšlením o 

cestě z krize ve vztahu k ženě. Základem krize 

je hřích a předchůdcem hříchu je pokušení. 

Pokušení samo o sobě není hříchem, avšak 

v případě, že se pokušení usídlí v našich 

hlavách, začne ovládat naše myšlení a činy, 

vzniká hřích. A s každým hříchem vzniká 
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krize, protože dochází k narušení vztahu, 

nejprve s bližními (manželka, děti, přátelé) a 

dále pak vztahu s Bohem. V tomto případě je 

velký důraz kladený na proaktivní přístup 

k pokušení. Pro názornou ukázku posloužil 

příběh muže, křesťana, který podvedl svou 

manželku se sekretářkou z práce, byl 

naštvaný a šel se se vším přiznat ke svému 

faráři. Na otázku, proč je rozzlobený, 

odpověděl: „Protože mě v tom Bůh nechal. 

Modlil jsem se, abych byl silný a nepodlehnul 

pokušení a Bůh mě v tom nechal, až jsem jí 

nakonec podlehnul a vyspal se s ní.“ Vtom 

farář začal prstem tlačit knihu, která ležela na 

stole a začal se nahlas modlit: „Pane, dej, ať 

tato kniha nespadne na zem. Způsob, aby 

nespadla!“ Ozvala se velká rána. Kniha 

spadla. Farář povídá: „Co myslíš, můžu se teď 

zlobit na Boha za to, že nezrušil zákon 

gravitace a nezpůsobil, aby kniha nespadla?“  

Toto je základní lidská vlastnost, která se 

projevila už v ráji. Svou vinu svést na 

druhého. „Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se 

mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem 

jedl.“ Adam tím vlastně naznačil nejen, že to 

není jeho vina, ale že to je vina ženy a 

dokonce i Boha, protože ten tu ženu stvořil. 

Kdyby ji byl nestvořil, Adam by nezhřešil. 

Žena na to: „Had mě podvedl, a tak jsem 

jedla.“ Eva se opět vyvlíká z toho, že podlehla 

pokušení. Proto je třeba k pokušení 

přistupovat aktivně. Pokud cítím, že mám 

s něčím problém a ten problém by mohl 

přerůst v hřích, je zapotřebí od toho utéct jako 

starozákonní Josef před Putifarovou ženou, 

když ho chtěla svést. A utéct především 

k Bohu. 

Jako druhý mluvčí vystoupil Daniel Fajfr, 

kazatel Církve bratrské. Ve své přednášce se 

zabýval krizí v církvi. Definoval krizi jako bod 

zlomu, bod obratu, kdy je narušena stabilita. 

Výsledkem je pak změna buď k lepšímu, nebo 

horšímu. Pakliže se spojí příčina, vnímání 

toho, že je situace vážná a zjištění, že obvyklé 

způsoby řešení selhávají, vzniká krize. 

Výsledkem krize však nemá být porážka a 

destrukce stávajících hodnot a vazeb, ale 

naopak nový přístup v myšlení, změna 

v chápání celé situace a hlavně povýšení na 

vyšší úroveň. Řešení krize nespočívá v tom 

vrátit se do stavu, který krizi předcházel, ale 

dostat se na onu vyšší úroveň. Uvedl biblický 

příklad krize a její řešení – Sk 6, 1-7  V té době, 

když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, 

kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou 

oproti hebrejským kráceny na denních přídělech 

jídla. Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění 

všech učedníků a řeklo: "Není správné, abychom se 

přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolů. 

Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů 

dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým 

tu práci svěříme. Sami se pak budeme nadále 

věnovat modlitbě a službě Slova.“ Řešení krize a 

důkaz toho, že to tehdejší společenství 

povýšilo, je zaznamenáno v Sk 6, 7 Boží slovo 

se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně 

rozrůstal. Rovněž uvedl i základní krize, se 

kterými se v současnosti potýká církev, a to 

sice krize biblických hodin (je zapotřebí nový 

systém vzdělávání), nenaplněná očekávání 

(ztráta iluzí), opozice ve sboru či stárnutí 

členů církve.  

V pořadí třetí přednášku prezentoval opět 

Daniel Fajfr, tentokrát se zaměřil na téma 

krize jako způsob života. Téma trochu navádí 

myslet si, že krize má být naším denním 

chlebem. Není to tak. Nicméně je potřeba 

rovněž uvést, že člověk je od narození hříšný 

a každý hřích způsobuje krizi ve vztazích, 

v myšlení, ve vnímání okolí, atd. Protože 

krize přicházejí a některým není možné 

předejít (např. puberta – krize ve vztazích 

s rodiči, dětmi; nebo krize středního věku), je 

zapotřebí zaujmout správné stanovisko. Tím 

je uvědomit si, že Bůh je nám stále nablízku -

Ž 34, 16 Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, 

sklíčené v duchu zachrání!, že i tato etapa života 

nám může přinést nějaké poučení, něco 

nového, a je zapotřebí svým přístupem se jí 

naučit rozumět. 
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Poslední přednáškou nás provedl Martin 

Piętak, pomocný pastor SCEAV v Ostravě. 

Věnoval se tématu krize ve vztahu k Bohu. 

Největší krizí v dějinách lidstva je bezpochyby 

hřích, tedy selhání člověka, podlehnutí 

pokušení. Hřích způsobil oddělení od Boha 

už v ráji. Ale rovněž už v ráji se Bůh projevil 

jako milující otec. Po prvním hříchu a po tom, 

jak se Adam s Evou před Bohem schovali, 

protože byli nazí a styděli se, Bůh kráčí 

zahradou a volá: „Kde jsi, Adame?“ O 

lidském hříchu dobře věděl, ale přesto šel 

k hříšnému člověku a volal ho k sobě. Dalším 

důkazem Boží lásky bylo zaslíbení: „A 

položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi 

símě tvé a símě její; ono tobě rozdrtí hlavu a 

ty jemu rozdrtíš patu.“ Tím opět už na 

počátku dává Bůh člověku šanci a povídá o 

tom, jak Boží syn porazí smrt. To všechno a 

mnoho dalších příkladů nám lidem dává další 

naději pro život. Bůh nám dává východisko a 

staví se k nám s otevřenou náručí. Toto by 

mělo být motorem a motivací, jak zvládat 

krize, jak jim předcházet a pokud to nejde, jak 

je využít k vylepšení našeho bytí zde na zemi. 

 David Harok 

 

 

POSLEDNÍ ÚSEK CESTY 

Towarzyszenie na ostatnim odcinku drogi, 

drogi życia, w więc towarzyszenie ludziom 

umierającym i ich rodzinom, było głównym 

zagadnieniem i tematem międzynarodowej 

konferencji zorganizowanej przez Śląską 

Diakonię i instytucje z nią współpracujące. Z 

problemem umierania każdy z nas zetknie się 

prędzej czy później, jest on wspólny dla 

wszystkich. Każdy z nas, jednak, przeżywa to 

inaczej i każdy przypadek należy traktować 

indywidualnie. To było jednym z wniosków, 

jakie mogły się nasunąć po wysłuchaniu 3 

wykładów i dyskusji, w której udział mógł 

wziąć każdy uczestnik.  

Umieranie jest tą najsmutniejszą stroną 

życia, ale nie musi być dla umierającego czy 

osób mu towarzyszących traumatycznym 

przeżyciem. Nic nie usunie bólu z tym 

związanego, nie unikniemy łez i na pewno nie 

jest to kwestia, którą należy przemilczać. Jako 

chrześcijanie możemy zupełnie inaczej 

podchodzić do problemu odchodzenia ludzi, 

bo zmartwychwstały Chrystus obdarował nas 

czymś, co wykracza poza barierę śmierci. 

Umieranie i śmierć sprawia ból, ale nie musi 

oznaczać dla nikogo przegranej i ostatecznego 

końca. Tym bardziej chrześcijanie powinni 

angażować się w towarzyszenie innym na ich 

ostatnim odcinku życiowej drogi, nie tylko 

wierzącym, ale niewierzącym i wątpiącym.  

Obecności ludzi pewnych, że śmierć nie jest 

ostatnim słowem, potrzebuje każdy, kto 

umiera albo przeżywa śmierć kogoś bliskiego.   

Oto kilka praktycznych wniosków, jakie 

można było dla siebie wyciągnąć:  1. Nie 

bójmy się odwiedzania ludzi ciężko chorych 

czy umierających, bo oni często czują się 

samotni w cierpieniu. Nagle milkną telefony, 

nikt ich nie odwiedza, bo każdy się boi., nie 

wie co powiedzieć.  2. Nie rezygnujmy z tego, 

by być przy tych, którzy są w śpiączce, 

nieprzytomni.  Jak potwierdza to praktyka – 

wielu z nich słyszy i rozumie co dzieje się 

wokół, ale nie mogą na to zareagować. 

Czytajmy im Słowo Boże, módlmy się za 

nich/nasze słowa, mogą być ich słowami do 

Boga!  3. Rozmowa z umierającymi i 

modlitwa są wielkim wsparciem dla 

wierzących, a w przypadku niewierzących 

mogą „otworzyć przed nimi niebo” i 

pozwolić odkryć dar życia wiecznego.  4. 

Radosne odchodzenie może być udziałem 

każdej osoby wierzącej, nie tylko sytej życia, 

ale i tej młodej, jak potwierdzają to przykłady 
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z doświadczenia duszpasterzy.  Jeden z 

podanych przykładów wspominał 20-letnią 

umierającą dziewczynę, która pocieszała 

swoich rodziców, bo wiedziała, że idzie do 

Jezusa.  5. Do wieczności odchodzą też dzieci, 

te najbardziej obawiają się nie samej śmierci, 

ale tego jak sobie bez nich poradzą najbliżsi, 

rodzice. Ważne jest, by pozwolić im spokojnie 

odejść, wiedząc dokąd odchodzą. 6. Zbory 

powinny otaczać szczególną opieką tych, 

którzy przeżywają żałobę.  Ta tematyka już 

jednak nie zmieściła się w ograniczonych 

ramach czasowych konferencji. Jednak 

praktyka żydowskiego czy 

bliskowschodniego przeżywania żałoby, ale i 

doświadczenie wielu chrześcijańskich 

społeczności (np. zbory reformowane w 

Holandii), wskazują na to, że częste 

odwiedzanie i rozmawianie z rodziną o 

stracie kogoś bliskiego, może bardzo pomóc 

w szybkim przejściu żałoby.  Potrzebna 

jednak jest w tym mądrość, wyczucie i 

indywidualne traktowanie każdej rodziny czy 

osoby.  Może będzie to tylko milczenie, może 

wysłuchanie, rozmowa, modlitwa,  a może 

wspólne łzy… 

Ala i Marcin Pilch  

ze staršovstva 
 Na žádost staršovstva o důvěru 

z důvodu sníženého počtu členů, sborové 

shromáždění hlasováním vyjádřilo důvěru 

současnému staršovstvu do konce 

volebního období. Kurátor sboru děkuje za 

vznesený podnět k tajnému hlasování, 

protože tak je to v případě správního 

orgánu (staršovstva) správně podle 

volebního řádu.  

 Prosíme všechny, i ty, kteří si myslí, 

že jejich elektronickou adresu již máme, aby 

zapsali svou e-mailovou adresu do seznamu 

u prodeje knih. Chodí k nám pozvánky 

k různým akcím. Také náš sbor občas něco 

pořádá a je opravdu výhoda, pokud si něco 

nezapamatujeme, nebo nenapíšeme, 

nahlédnout do elektronické pošty a jsme 

v obraze. 

 Co nevidět začnou práce na střeše 

v prostoru nad kazatelnou. Starý eternit 

bude vyměněn za novou hliníkovou střešní 

krytinu. 

 27.3. v 17 hodin proběhnou v sále 

bohoslužby v anglickém jazyce. Hostem 

bude také skupina Rescue. 

 Na červen, u příležitosti výročí 

založení chrámu, plánujeme setkání 

s bývalými presbytery. 

 Z diskuze na sborovém shromáždění 

vyplynuly 3  podněty: 

Návrh na časový posun českých nebo 

polských bohoslužeb. 

Návrh na časový posun biblických hodin 

z 16. na 17. hodinu.  

Projekt dětského koutku vedle sborového 

centra. 

 Staršovstvo vás brzy seznámí s 

konkrétními návrhy a pozve k diskusi na 

tato i jiná témata. 

MSCH-NL 

 

co nás čeká 
 Kudy Komenský nechodil: 

Seniorátní odbor mládeže a 

Moravskoslezský SEM vás zvou do Jeseníku 

na akci Kudy Komenský nechodil ve dnech 

25. – 27. 3. 2011. Ústřední název Tradice, 

řečníkem bude Jan Keřkovský, který je 

farářem ČCE v Jihlavě. Můžete se těšit na 

výlet, hry a setkání s přáteli či novými 

tvářemi. Přihlásíte-li se do 20.3.2011 budete 

platit pouhých 180,- Kč. S sebou si 

nezapomeňte vzít karimatku, spacák, Bibli, 

zpěvník Svítá a dobrou obuv a oblečení na 
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výlet. Více informací na 

www.moravskoslezska-

mladez.evangnet.cz., tel. 773 143 973. 

 

 V sobotu 26. března od 17:00h v 

domě kultury města Orlová se uskuteční 

koncert americké skupiny Rescued. Kapela 

interpretuje křesťanské písně s příchutí 

keltické hudby, folku a jazzu. Na akci 

rovněž vystoupí místní gospelový sbor 

Keep Smiling. 

 V neděli 27. března od 17:00h 

proběhnou v našem sboru, v sálku, první 

anglické bohoslužby. Tyto bohoslužby 

proběhnou celé v anglickém jazyce a kromě 

jiného na nich vystoupí americká skupina 

Rescued. Jste srdečně zváni a přizvat 

můžete také své anglicky mluvící přátele. 

 Děti budou vystupovat s muzikálem 

Ztracená ovečka 27.března v 16.oo 

v evangelickém kostele v Albrechticích; v 

pátek 15.4. v 18.00 (v 17.00 na místě) 

v Křesťanských sborech – KCM Mojská; 

v neděli 17.4. v 9:00 na bohoslužbách 

v kostele na Rozvoji. Připomínáme, že za 

muzikál děti vybírají penízky na dětské 

hřiště. Na projektu dětského hřiště se 

usilovně pracuje, shánějí se případné dotace 

a granty a podpora okolních firem. O 

podrobnějších informacích o projektu vás 

budeme postupně informovat.  

 Postní pátky vždy v 17h: 25.3. slouží 

Lubomír Červenka; 1.4. ??; 8.4. Janusz 

Kožusznik; 15.4. Tomáš Tyrlík 

 Letní tábor pro děti v Tyře 2011 se 

koná je 13. – 20. srpna. 

 Konference žen a dívek jINná žena 

pořádána Oborem žen Slezské církve 

evangelické a.v. se bude konat v sobotu dne 

2. 4. 2011 od 8:30 hodin ve Sborovém domě 

SCEAV v Komorní Lhotce. Přednášet bude 

Alina Wieja z Polska na téma Kobieta 

według Bożego serca a Od zniechęcenia do 

radości życia. Přihlásit se můžete na 

internetové adrese http://zeny.sceav.cz/ do 

20. 3. 2011. 

 Kurz laiků - 30. dubna – 6 . května 

2011 v domě Sola fide v Janských Lázních. 

Téma: Zrát jako víno - lidé ve zralém věku 

v rodině, ve sboru, ve společnosti.Více na 

http://www.e-cirkev.cz/rubrika/404-Stredni-

generace-a-seniori/index.htm 

 33. německý protestantský 

Kirchentag se uskuteční ve dnech od 1. do 

5. června 2011v Drážďanech. Více informací 

naleznete na webu: 

www.ekumenickarada.cz , případně: 

www.kirchentag.de. 

 Letní evangelizační kurz: Poradní 

odbor synodní rady Českobratrské církve 

evangelické (ČCE) pro evangelizaci a misii 

(POEM) již poněkolikáté pořádá ve 

spolupráci s oddělením výchovy a 

vzdělávání Ústřední církevní kanceláře ČCE 

a táborem J.A. Komenského v Bělči nad 

Orlicí evangelizační kurz. Letošní heslo 

kurzu je biblický verš z listu Římanům: 

„Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo 

dobrem …!“ (Ř 12, 2). Kurz se uskuteční ve 

dnech 13. – 20. srpna 2011 v Letním táboře 

J.A.Komenského v Bělči nad Orlicí a je 

koncipován pro společenství všech generací, 

po celý týden běží kromě společných 

programů také alternativní programy pro 

jednotlivé věkové skupiny. 

 Slovo na cestu: Česká biblická 

společnost představuje nové, ilustrované 

vydání Bible v čtivém překladu, které je 

nazváno Slovo na cestu. Vydání obsahuje 

všechny biblické knihy, které jsou doplněny 

kresbami Annie Valloton ve dvoubarevné 

grafické úpravě. Slovo na cestu je dle České 

biblické společnosti: „čtivý a velmi 

srozumitelný překlad Bible“, který je českou 

obdobou populárních překladů The Living 

Bible a Hoffnung für alle, případně Good 

News Bible nebo Gute Nachricht Bibel. Titul 

Bible – Slovo na cestu se na pultech 

knihkupectví objeví až v měsíci dubnu. 

http://www.e-cirkev.cz/rubrika/404-Stredni-generace-a-seniori/index.htm
http://www.e-cirkev.cz/rubrika/404-Stredni-generace-a-seniori/index.htm
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Česká biblická společnost ale již nyní nabízí 

možnost před-objednávky do 31. března se 

slevou 40%, tedy oproti 498,- Kč za 298,- Kč. 

Objednávat je možné poštou nebo 

elektronickou poštou a od 1. března také 

prostřednictvím objednávkového formuláře 

na webové stránce www.dumbible.cz. 

inzerce 
Studentka gymnázia hledá 

brigádu. Nabízím úklid 

domácností (mytí oken, ...), 

„velký a malý úklid“ chodeb 

v panelových domech, atd. 

Telefon: 737 192 172 (volat prosím 

po 19 hodině). Cena dohodou.  

 

Informace 
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! Grafický inzerát 100,-

Kč. 

 
www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní 
wwwnarozvoji.wz.cz fotky z akcí sboru Na Rozvoji 
www.vericidite.estranky.cz 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 
www.mladez.narozvoji.cz stránky mládeže sboru Na Rozvoji 
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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. 

http://www.ccectesin.cz/

