
IZRAEL – SVĚDEK BOŽÍ VĚRNOSTI

"Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do 
té  doby,  pokud  nevejde  plný  počet  pohanů. 
Pak bude spasen všechen Izrael." 

Řím. 11, 25-25.

V první polovině dubna jsem opět navštívil  Izrael. 
Když  jsem se  rozhlédl  po   této  velmi  malé  zemi, 
vzpomněl  jsem  si  na  slova,  která  řekl  Pán  Bůh 
Abrahamovi: "Celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a 
tvému potomstvu až na věky." 1.Moj.13,15.

Po  1900  letech  rozptýlení  Židů  po  celém  světě 
vznikl 14.5.1948 novodobý stát Izrael. Židé ze všech 
národů se mohli znovu vracet do své země. Izrael má 

v  současné 
době 
7.645.000 
oby-vatel, 
z toho 
5.770.000 
Židů.  Stále  se 
stěhují  další 
Židé z různých 
zemí světa do 
Izraele  -  do 
své  vlasti. 

Naplňují se tak prorocká slova: "Toto praví Panovník 
Hospodin:  Hle,  já  vezmu  syny  Izraele  zprostřed 
pronárodů, kamkoli odešli,  shromáždím je ze všech 
stran a přivedu je do jejich země." Hz.37,21. 

Při  pohledu  na jarní  přírodu  v  izraelské  zemi,  na 
zalesněné  hory,  na  veliké  množství  fóliovníků 
(skleníků) a palmových hájů, byl jsem plný úžasu, jak 
se izraelská země mění v zelené háje, lesy a sady. 
Viděl jsem na vlastní oči naplnění prorockých slov: "A 
vy, izraelské hory, vyženete své větvoví a ponesete 
své plody mému izraelskému lidu budete obdělávány 
a osívány."  Hz..36,8-9. Izrael  má velmi  málo vody. 
Byl jsem překvapen, když jsem viděl mnoho umělých 

Pokračování na str. 2

SLOVO EDITORA

Vážení čtenáři,
v květnovém  čísle 

Nedělních  listů  Vám  opět 
nabízíme  pestrou  paletu 
různých  článků,  ostatně 
tato  pestrost  jistě  patří 
k jarnímu času.

Na  úvod  vzpomíná  br. 
farář Kaczmarczyk na svoji 
nedá-vnou  návštěvu 
Izraele,  hned  poté  se  náš 
bývalý  farář  br.  Jiří  Kaleta 
zamýšlí  nad významem 3. 
přikázání.  Poté se vrátíme 
k přednáškám Dr. Ruckého 
ze sborového dne i ke dni 
matek i  k dalším tématům 
s mateř-stvím souvisejícím, 
přečíst  si  můžete  také 
zamyšlení o víře, nabízíme 
Vám  i  portrét  dalšího 
představitele  české 
reformace.

Bývalý  člen  našeho 
sboru,  br.  farář  Roman 
Mazur  píše  ve  svém 
příspěvku  o  významu křtu 
pro  misii,  dozvíte  se také, 
jaké nejnovější přírůstky se 
v našem  sboru  objevily. 
Kromě toho se samozřejmě 
dozvíte i další informace.

Za  celou  redakci  Vám 
přeji  Vám  příjemný  čas 
s Nedělními  listy  a 
požehnané jarní dny.

MCH-NL

vodních  nádrží,  podobných  našim 
rybníkům,  kde  se  shromažďuje  voda  v 
době  dešťů  a  pak  se  z  těchto  nádrží 

rozvádí  pomocí  hadic  ke  stromům, 
keřům a různým rostlinám v celé zemi. 
Byl jsem velmi překvapen, když jsem se 
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dozvěděl na jihu Negevské pouště, že v 
městě Ejlat a v celém okolí se používá 
na polích i v domácnostech jen voda z 
moře, která je zbavena soli. 

Když  jsme projížděli  vesnice  i  města, 
obdivoval  jsem  výstavbu  domů,  nová 
moderní  sídliště,  která  září  čistotou, 
připomněl  jsem  si  prorokova  slova: 

"Města 
budou 

osídlena,  a  co  je  v  troskách,  bude 
vystavěno."  Ez.  36,10.33.  V  troskách 
tam bylo opravdu velmi mnoho vesnic i 
měst. Obdivoval jsem práci archeologů, 
kteří  základy  dávných  budov  odkopali, 
trosky  odstranili,  kameny  dali  na  svá 
místa  a  umožňují  nám  vidět  základy 
budov z doby izraelských králů, z doby 
Pána Ježíše i z doby pozdější. 

Když jsme projížděli  Negevskou poušť 
a  mohli  sledovat  množství  palmových 
hájů  a  nekonečné  množství  fóliovníků, 
ve kterých  rostou stromky i  keře a na 
nich  zraje  kvalitní  ovoce,  stále  jsem si 
uvědomoval, jaký je to Boží zázrak. Je to 
přesné  naplnění  prorockých  slov:  „V 
poušti  dám  vyrůst  cedrům,  akáciím, 
myrtě  a  olivám,  na  pustině  vysadím 
cypřiš,  platan  a  zimostráz  spolu,  aby 
viděli  a  poznali,  že  toto  učinila  ruka 

Hospodinova."  Izaj.  41,19. Byl  jsem 
dojat, když jsme projížděli na Negevské 
poušti kolem vesnice,  která se jmenuje 
podle  prvního  izraelského  premiéra 
Davida  Ben  Guriona.  Tam  jsme  se 
dozvěděli,  že když v roce 1970 ukončil 
svoji  politickou  činnost  (byl  13  let 
premiérem),  odešel  ve  věku  84  let 
pracovat do kibucu na Negevské poušti, 
aby  pomáhal  proměňovat  poušť  v 
zelenou oázu. 

Když  jsem  před  18  lety  na  podzim 
přijel  do  Izraele  a  viděl  tu  hnědou, 
sluncem spálenou a vysušenou zemi i ty 
veliké kamenité a písečné pouště, kladl 
jsem si otázku: Proč Pán Bůh dal svému 
vyvolenému národu tak mizernou zemi? 
Po  dlouhém  uvažování,  jsem  došel  k 
závěru, že asi proto, aby tvrdě pracoval. 
Žít  v  Izraeli  znamená  skutečně  velmi 
tvrdě  pracovat  a  intenzívně  přemýšlet 
jak  tu  kamenitou  poušť  proměnit  v 
úrodnou zemi.  A Pán Bůh jejich tvrdou 
práci  i  to  přemýšlení  opravdu 
požehnává.  Projeli  jsme  celý  Izrael  od 
severu  až  k  jihu,  všude  vyrůstají 
palmové háje a na cestách jsme neviděli 
ani jednu havárii. S obdivem konstatuji: 
Bůh  Abraháma,  Izáka  a  Izraele  je 
skutečně věrným Bohem, plní věrně své 
sliby.  A  satan  zuří. Mnozí  v  okolních 
národech  jim  závidí.  Někteří  by  je 
dokonce  rádi  zlikvidovali.  Izrael 
potřebuje  naléhavě  i  naše  přímluvné 
modlitby. 

Mgr. St.Kaczmarczyk

téma - 3. přikázání
PAMATUJ NA DEN ODPOČINKU, ŽE TI MÁ BÝT SVATÝ

Můžeme začít  otázkou.  Co  je  to  den 
odpočinku? Ve Starém zákoně Pán Bůh 
určil  sedmý  den  (sabat),  jako 
požadovaný  den  odpočinku  (sabat 
znamená  „odpočinek“)  a  společných 
bohoslužeb. 

V 2.knize  Mojžíšově 35,2  je  napsáno: 
Šest dní se bude pracovat, ale sedmého 
dne  budete  mít  slavnost  odpočinutí,  
Hospodinův  svatý  den  odpočinku;  kdo 

by v ten den dělal nějakou práci, zemře. 
Pán Bůh ustanovil tento den proto, aby 
si člověk odpočinul od šesti dnů práce a 
prožil  den  v Boží  blízkosti  a  u  Božího 
slova.  Sedmý  den  je  pro  nás  velice 
potřebný, abychom nabrali nových sil. 

Sabat  byl  ukazovacím  znamením  na 
Ježíše Krista, který je pro nás skutečným 
odpočinkem.  Evangelista  Matouš  11,28 
zaznamenal slova Ježíše: Pojďte ke mně 
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všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi  
břemeny, a já vám dám odpočinout.  Od 
příchodu Ježíše jako našeho Spasitele a 
Pána,  Pán  Bůh  už  více  nepožaduje 
svěcení sobotního dne ani jiných svátků 
Starého zákona.

Matouš 12,8:  Vždyť  Syn  člověka  je 
pánem  nad  sobotou."  Apoštol  Pavel 
připomíná  věřícím  v Kolosech:  Nikdo 
tedy nemá právo odsuzovat vás za to,  
co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, 
kvůli  novoluní  nebo  sobotám.  To 
všechno je jen stín budoucích věcí,  ale 
skutečnost je Kristus. Koloským 2,16-17. 
Pro nás křesťany tou jedinou skutečností 
je osoba Ježíše Krista, jako Spasitele a 
Zachránce před věčným odloučením od 
Boha.

Přesto  v Božím  slově  najdeme 

připomenutí konání bohoslužeb v nějaký 
zvláštní den. Pán Bůh požaduje společné 
bohoslužby.  Ve  Skutcích  svatých 
apoštolů 2,42 a 46 je napsáno: Vytrvale 
poslouchali  učení  apoštolů,  byli  spolu,  
lámali chléb a modlili  se. Každého dne 
pobývali  svorně v chrámu,  po domech 
lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a  
s upřímným srdcem.

Takto  žili  první  křesťané.  Tyto  verše 
jsou pro nás stálým povzbuzením. V listu 
Židům  10,25  můžeme  číst: 
Nezanedbávejte  společná shromáždění,  
jak  to  někteří  mají  ve  zvyku,  ale 
napomínejte se tím více, čím více vidíte,  
že se blíží  den Kristův.  Důležitost  dne 
odpočinku  je  v tom,  že  jsme  společně 
s druhými  křesťany  u  Božího  slova. 
Skutečně můžeme odpočinout od svých 
povinností  a  poslouchat  Boží  slovo, 

modlit se a zpívat na Boží chválu. Je to 
pro  nás  načerpání  duchovní  stravy. 
Určitě každý z vás i  přes týden otevírá 
Bibli,  modlí  se  nebo  zpívá.  Ale  tento 
nedělní den je vyčleněn Pánu Bohu. Jako 
křesťané  slavíme neděli,  den  oddělený 
pro  Boha.  Každou  neděli  si 
připomínáme,  že  Ježíš  Kristus  vstal 
z mrtvých.  Evangelista  Lukáš  píše: 
Prvního dne po sobotě, za časného jitra,  
přišly k hrobu s vonnými mastmi, které  
připravily. Nalezly však kámen od hrobu 
odvalený. Vešly  dovnitř,  ale  tělo  Pána 
Ježíše  nenašly.  Lukáš  24,1-3.  Kristův 
hrob je prázdný.  To je naše jistota,  že 
ten,  který  zemřel  za  naše  hříchy  žije. 
Každou  neděli,  když  se  scházíme 
v našich  sborech  si  to  připomínáme. 
Nesmíme na to zapomenout. Ježíš žije!!! 
Téhož  dne  večer  -  prvního  dne  po 
sobotě  -  když  byli  učedníci  ze  strachu  
před  Židy  shromážděni  za  zavřenými 
dveřmi,  přišel  Ježíš  a  postavil  se 
uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám." Když  
to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci  
se  zaradovali,  když  spatřili  Pána.  Ježíš 
jim  znovu  řekl:  "Pokoj  vám.  Jako  mne 
poslal Otec, tak já posílám vás."

Ježíš  se  zjevil  svým  učedníkům 
v neděli.  Učedníci  prožívali  radost  a 
pozdrav  „Pokoj  vám“  byl  potvrzením 
toho,  že  Ježíš  přinesl  pokoj  do  vztahu 
s Bohem  Otcem.  Každou  neděli,  když 
jsme  na  bohoslužbách  si  to 
uvědomujeme. Kristus zvítězil nad Poku-
šitelem, nad hříchem i nad smrtí. Porazil 
tyto  odvěké  lidské  nepřátele  a  nabízí 
tento pokoj nám všem i dnes. 

Milí přátelé, prožívat den odpočinku u 
Božího  slova  a  společně  s ostatními 
křesťany  je  pro  nás  opravdovým 
požehnáním. Když jsme spolu, společně 
se učíme poslouchat,  co nám Pán Bůh 
chce  říct.  Když  jsme  spolu,  tak  se 
modlíme a dobře víme, že kde jsou dva 
nebo  tři  shromážděni  ve  jménu  mém, 
tam  jsem  já  uprostřed  nich. To  jsou 
slova Pána Ježíše, která platí.

Jako  křesťané  potřebujeme  den,  kdy 
načer-páme  do  dalších  dnů  a 
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odpočineme  si  od  všedních  starostí  a 
povinností.  Čas,  který  věnujeme  Pánu 
Bohu,  o  ten  nikdy  nepřijdeme  a  nikdy 
nám  nebude  chybět.  Ba  naopak, 
všechno  co  máme  udělat  stihneme  a 
ještě  to  všechno  budeme  dělat  ve 
zvláštním pokoji.

Upřímně  vám  přeji  mnoho  krásných 
chvil  ve  vašem  sboru  a  načerpání 
mnoho duchovních sil ve dnu svátečním, 
na  který  nemáme  a  nesmíme 
zapomenout.

Jiří Kaleta

Z PŘEDNÁŠKY MUDr. RUCKÉHO
V  rámci  sborového  dne  náš  sbor 

navštívil  br.  Štěpán  Rucki,  primář 
dětského  oddělení  nemocnice  Sosna  v 

Třinci.  Protože  jsem  měl  možnost 
účastnit se jeho přednášek, rád bych se 
s vámi podělil o nabyté dojmy. 

V  první  části  popisoval,  jaké  to  bylo, 
když  před  téměř  deseti  lety  vážně 
onemocněl.  Pracující,  plně  vytížený 
člověk musí všeho zanechat a neví,  co 
bude  zítra.  V nejistotě  prožíval  šest 
týdnů. Ale na všem špatném lze nalézt 
něco dobrého. Tuto dobu využil ke čtení 
a studiu knih, na které by za normálních 
okolností  zřejmě  nenašel  čas.  Rovněž 

mě zaujalo, jak vnímal návštěvy přátel. 
Mnozí  se  jej  snažili  utěšit  a  vymýšleli 
různé  konstrukce,  více  si  však  cenil 
těch,  kteří  neříkali  vůbec  nic  a  stejně 
jako Jobovi přátelé mlčeli.  Stačila  jejich 
přítomnost. 

Po  krátké  přestávce,  kterou  jsme 
věnovali  občerstvování,  následovala 
druhá  část  přednášky.  V  té  nám  br. 
Štěpán objasnil, co znamená alternativní 
medicína, vysvětlil její druhy a význam. 
Mnozí si pod tímto pojmem představíme 
jakéhosi  šamana  zaříkávajícího  zlé 
duchy.  Avšak  pozor!  Do  alternativní 
medicíny  můžeme  zařadit  i  zcela 
přírodní  a  duševně  „neškodné“ 
přípravky, jakož jsou například výtažky z 
bylin. Při posuzování toho, co ještě jo a 
co  už  ne,  je  důležité  zapojit  selský 
rozum a vyvarovat  se tomu,  v  čem je 
jakákoliv  jiná  energie,  než  Boží. 
Takovým jasným negativním příkladem 
jsou třeba homeopatika. Dle teorie jejich 
vynálezce  by nás  mělo  léčit  milionkrát 
naředěné nic.

Takže sestry a bratři - rozum do hrsti a 
buďte zdrávi!

Jirka Chroboczek

TVÁ VÍRA TĚ UZDRAVILA – PODLE TVÉ VÍRY SE TI STAŇ – 
NEBOJ SE A VĚŘ, …

… taková slova můžeme skrze Bibli od 
Ježíše Krista slýchat často. Ale jistě jsou 
případy, kdy bychom od něj slyšeli: „ … 
vy malověrní !!“ Co to vlastně víra je a 
jak  ji  má  dnešní  hříšník,  který  nemá 
příležitost  být  svědkem  nějakého 
Ježíšova zázraku, chápat? 

Často se potkáváme s různými články 
a  manuály,  jak  dobře  věřit,  ale  věřte 

nebo ne, na víru manuál není. Nedá se 
naučit,  nedá se zdědit,  nedá se ukrást 
ani darovat. Kdo věří, dostal víru darem 
od Boha. 

Myslíte,  že  byste  dokázali  jen  tak  – 
myšlenkou  přesadit  moruši?  Všechny 
Ježíšovy zázraky jsou taky činy víry.

„Kdybyste měli víru jako zrno hořčice,  
řekli  byste  této  moruši:  ‚Vykořeň  se a 
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přesaď se do moře‘, a poslechla by vás.(  
Lk 16:6)“

„Mějte víru  Boží.  Amen,  pravím vám, 
že kdo by řekl  této hoře: ‚Zvedni se a  
vrhni se do moře‘ a nezapochyboval by 
ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se  
děje,  bude  to  mít.  Proto  vám  pravím: 
Věřte,  že  jste  všechno,  za  cokoliv  se 
modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to 
mít.( Mk 11:22-24) “

Všechny zásadní  změny a zázraky se 
mohou  dít  jen  díky  víře.  Při  všech 
zázracích  Ježíš  nemocným  nebo 
postiženým  na  žádost  o  uzdravení 
odpovídá: „Tvá víra tě uzdravila.“ nebo 
„Podle  tvé  víry  se  ti  staň.“  Co  by  se 
stalo,  kdyby  dotyčný  dostatečně 
nevěřil? Odpověď je jednoduchá, zázrak 
by  se  nekonal.  I  Petr,  když  vystoupil 
z lodi a chtěl kráčet po vodě zprvu šel – 
nabitý vědomím, že je možné překonat 
zákony  fyziky,  vždyť  Ježíš  je  taky 
překonal, ale náhle se zvedla vlna a Petr 
zapochyboval.  Výsledek?  Kdyby  Ježíš 
nenatáhl  ruku,  patrně  bychom  měli 
biblický kánon o pár knih menší.

Dalším případem nevíry a skutečností, 
že  v této  situaci  nezmůže  nic  ani  Boží 
syn,  je  uvedena  v  Mk  6:2-5  „Když 
nastala sobota, začal učit v synagoze (v 
domovském městě).  A  mnozí,  kteří  ho 
slyšeli, byli ohromeni a říkali: „Odkud to  
tento  člověk má? Jaká je  to  moudrost,  
která mu byla dána? A jaké mocné činy 
se  dějí  skrze  jeho  ruce!  Není  to  ten  
tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josese,  

Judy a Šimona, a nejsou jeho sestry zde  
s námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš  
jim říkal: „Prorok není beze cti, leda ve  
své vlasti,  mezi svými příbuznými a ve 
svém domě.“ A nemohl tam učinit žádný 
mocný  skutek,  jen  na  několik 
neduživých vložil ruce a uzdravil je.“ 

Je snadné věřit v něco nebo něčemu o 
čem  jsme  i  z racionálního  hlediska 
přesvědčeni, že se tak stane (člověk má 
chřipku, je to běžná nemoc, vyléčitelná, 
a  tak  snadno  věří,  že  se  uzdraví. 
Výsledek – uzdraví se.)

Ovšem je velice těžké bojovat se svým 
rozumem  a  věřit  něčemu,  co  není 
z fyzikálního  nebo  logického  hlediska 
možné. (Vyléčení  nevyléčitelné nemoci, 
…  chození  po  vodě  nebo  přesazení 
moruše do oceánu.) Není snadné svádět 
s rozumem boj a věřit  něčemu co není 
možné,  co  už  je  dávno  odepsané  a 
ztracené.  Ale  právě  taková  pravá  víra 
má být. 

Víra  má  být  slepá,  naivní,  má  se 
vymanit ze všech logických a fyzikálních 
ohraničení,  jinak  zázrak  není  možný  – 
zázrak  uzdravení,  …  nebo  zázrak 
odpuštění hříchu.

„Amen,  pravím  vám,  kdo  nepřijme 
Boží  království  jako dítě,  jistě do něho 
nevstoupí.  (Mk  10:15)“ –  jednoduše  – 
naivně –  bez  otázek –  bez logických a 
racionálních  předsudků  –  prostě  „i 
s navijákem“.

DH-NL

MATEŘSTVÍ
Den  matek.  Svátek  všech  maminek. 

Pečlivě  jsme  se  na  něj  připravovali  i 
v nedělní  školce.  Bylo  pro  nás  docela 
zábavné sledovat údiv předškolních dětí, 
že mají svátek všechny maminky, byť se 
každá jmenuje jinak .

Mateřství je nádherná věc! Být matkou 
je další etapa ve škole života. Když jsem 
čekala své první dítě, četla jsem spoustu 
literatury, vyptávala se jiných maminek, 
připravovala se v předporodních kurzech 
a byla moc zvědavá,  co „to“ se mnou 

udělá.  Dnes  jsem  již  trojnásobnou 
maminkou a jsem jí ráda. Je to náročná 
role  žitá  leckdy  s povzdechnutím, 
nejistotou,  odříkáním a  únavou,  přesto 
s obrovskou vděčností Bohu za unikátní 
obohacení našeho manželského života a 
možnost  dcery  a  syna  vychovávat 
k zodpovědnosti  za  svůj  život  před 
Bohem.
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Pokračování z předchozí strany

Není lehké být matkou, ale také se jí 
vůbec stát. Nemít děti ne z vlastní vůle 
se považuje a vždy považovalo za veliké 

neštěstí.  Dá  se  to 
vnímat  i  z příběhu 
Chany,  jedné 
z největších  žen 
Staré  smlouvy. 
Bezdětnost ji velice 
trápila.  Byla 
břemenem  její  a 
manželovy lásky. 

Nepomáhalo  jí 
ani  uklidňování  ze 

strany jejího muže: „Chano, proč pláčeš? 
Proč nejíš? Proč jsi tak ztrápená? Což já 
pro  tebe  neznamenám  víc  než  deset 
synů?“

Elkána ji ale přesto, možná právě proto 
velice  miloval.  Dával  ji  dvojnásobný díl 
z oběti  v porovnání  s díly,  které  dával 
své  druhé  ženě  Penině  a  jejím dětem. 
Ustavičné urážky Peniny, že jí Hospodin 
uzavřel lůno, se Chany natolik dotýkaly 
a  dráždily  ji,  že  pro  pláč  ani  nejedla. 
Stranila se a uchýlila do chrámu, kde se 
v hořkosti  duše  a  za  usedavého  pláče 

modlila v srdci tak vroucně, že ji kněz Éli 
pokládal  za opilou.  Nemohla to být její 
první modlitba za změnu v jejím životě. 
Ale  něco  se  změnilo.  Tato  modlitba 
skončila jistotou víry. Čteme, že její tvář 
už  nebyla  smutná.  Éli  Chaně  sdělil,  že 
Bůh Izraele ji  dá,  zač Ho tak naléhavě 
prosila.  Chana  se  modlila  a  dala  slib. 
Chce syna, nýbrž ne pro sebe. Daruje ho 
Hospodinu. 

A po přečtení 1. kapitoly z knihy První 
Samuelova jsme svědky toho, že Chana 
po narození vytouženého syna svůj slib 
plní…

Velice  mě  těší,  že  podobných 
„zázraků“ můžeme být svědky i v dnešní 
době.  Jeden  smíme  vnímat  z příběhu 
sestry Alenky Figurové (roz. Stoklasové, 
bydlící v Ostravě):

Velice  mě  těší,  že  podobných 
„zázraků“ můžeme být svědky i v dnešní 
době.  Jeden  smíme  vnímat  z příběhu 
sestry Alenky Figurové (roz. Stoklasové, 
bydlící  v Ostravě)  –  viz  následující 
svědectví.

JH-NL

Svědectví - Alenky Figurové (roz. Stoklasové, bydlící v Ostravě)
Naše  cesta  za  miminkem  byla  o 

trpělivosti, naději a dlouhém čekání. Do 
společného života jsme vykročili na jaře 
roku  2006.  Krátce  po  svatbě  jsem 
onemocněla a trvalo celý rok než jsme 
mohli  začít  uvažovat o založení  rodiny. 
Před  13  lety  jsem prodělala  gynekolo-
gickou  operaci  a  lékař  mi  sdělil,  že 
následkem  mé  diagnózy  může  být 
problém s otěhot-něním. I  když jsem si 
tento  problém  nepřipou-štěla,  ukázalo 
se časem, že skutečně nastal. 

V  polovině  roku  2008  jsme  se  proto 
rozhodli  vyhledat  odbornou  pomoc. 
Navštívili jsme s manželem gyncentrum, 
kde  jsme  absolvovali  potřebná 
vyšetření. Poté nám lékař sdělil, že bude 
nutné podstoupit umělé oplodnění (IVF), 
protože  žádný  jiný  léčebný  postup  v 
našem  případě  nebude  účinný  a 
zbytečně  bychom  ztráceli  čas.  Chodili 
jsme  na  konzultace  stále  ke  stejnému 

lékaři,  který  ani  na  okamžik  nechtěl 
připustit,  že  by  mohl  zvolit  jinou,  k 
mému  organismu  šetrnější  léčbu  než 
IVF. Lékař na každou naši otázku týkající 
se  zákroku a  přípravy  na něj  reagoval 
netrpělivě, podrážděně a jeho neochota 
komunikovat  byla  zjevná.  IVF  jsem 
absolvo-vala v lednu 2009 s negativním 
výsledkem. 

V  červnu  téhož  roku  jsem nastoupila 
léčbu  ve  Františkových  lázních. 
Lázeňský lékař mi řekl,  že pobyt zde v 
mém  případě  může  vést  pouze  k 
úspěšnému  IVF.  Již  po  prvním 
neúspěšném  pokusu  o  IVF  jsem  byla 
rozhodnuta  další  pokusy  již 
neabsolvovat a začali jsme s manželem 
podnikat kroky k adopci. Z lázní jsem se 
vrátila začátkem července a domluvila si 
termín  jednání  o  adopci  se  sociální 
pracovnicí.  Prosila jsem tehdy Pána,  ať 
vede naše kroky a byla jsem si jista, že 
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má  naši  cestu  pevně  v  rukou  a  těšili 
jsme  se,  co  pro  nás  připraví.  K  naší 
obrovské radosti jsem v srpnu zjistila, že 
jsem  těhotná.  Těhotenství  se  však 
zkomplikovalo, ležela jsem v nemocnici 
a  v  10.  týdnu  naše  miminko  zemřelo. 
Oplakali  jsme  ho,  ale  věřili,  že  Pán 
dopustí,  ale  neopustí  a  bude-li  to  Jeho 
vůle  budeme  mít  další  miminko. 
Začátkem  roku  2010  jsem  začala 
docházet  k  jinému  lékaři,  který  mi 
naordinoval  injekční  hormonální  léčbu. 
Dostala jsem opět doporučení do lázní s 
nástupem v červnu.  Lázně jsem ale již 
nepotřebovala,  protože  jsem  podruhé 
otěhotněla. 

16.  prosince  2010  se  nám  narodil 
krásný  a  zdravý  chlapeček  Lukášek. 
Chvála  Pánu  za  tento  zázrak  nového 
života.  Je  to  svědectví  všem,  kteří 

pochybovali  o  tom,  že  zázraky  se 
opravdu dějí, spoléháme-li se na našeho 
Pána.  A  věřte,  pochybovačů  nebylo 
málo.  Ani  ten  sebelepší  lékař  však  nic 
nezmůže není-li  požehnání  od Pána.  Je 
pravdivé  toto  známe  rčení  bez  Božího 
požehnání,  marné  lidské  namáhání.  A 
hlavně  žádný  lékař,  ani  ten  sebelepší 
odborník,  nemá  nejmenší  právo  brát 
ženám naději, protože Pán je Ten, který 
uzdravuje, žehná, řídí a proměňuje naše 
životy.  Chceme  touto  cestou  ještě 
jednou velmi poděkovat všem, kteří  na 
nás  mysleli  ve  svých  modlitbách.  Pán 
vám všem žehnej.

Začátkem  prosince  dá-li  Pán  Bůh 
dostane  náš  roztomilý  chlapeček 
bratříčka nebo sestřičku.

Alena a Tomáš Figurovi – zpracovala JH-NL

NEZAPOMEŇTE
1.  června  mají  pro  změnu  svátek 

všechny děti, byť se každé jmenuje jinak 
.

O tom, jaká je někdy s těmi, které mají 
doma, zábava, se podělily 2 maminky:

Recept  na  „voňavé  a 
spokojené„  děti  a  provoněnou 
postel 
(Jolka Sabelová)
1) Vezmete  asi  dvouměsíční  dítě  a 

uložíte ho v ložnici do postýlky.
2) Na  poličku  nad  manželské  postele 

dáte arnikovou mast na klouby.
3) Zajdete si na záchod a necháte 1 a 

půl  roční  sestru  a  3  letého  bratra 
bez dozoru.

4) Ignorujete  volání  staršího  syna  a 
zůstáváte na záchodě.

5) Vyjdete ze záchodu.
6) Nasajete aromatickou vůni linoucí se 

z ložnice.
7) Běžíte do ložnice
8) Tušení  se naplňuje.  I  starší  dítě se 

rádo nechá mladším namazat.
9) Zachováte  klid,  nasajete  vůni, 

vezmete  mobil  a  pošlete  tento 
recept svým kamarádkám.

10) Zhodnotíte rozsah škod.

11) Uklidíte.  Ovšem  vůni  arniky  si 
užijete  přinejmenším  ještě  několik 
dní,  pokud  máte  v  ložnici  vlněné 
deky  místo  klasických  přikrývek. 
Jinak  povlečení  převlékejte  až  v 
obvyklý čas.

P.S.Dá se použít i mast lavarizin, ovšem 
vůně je trochu jiná.  Obě varianty jsme 
úspěšně  vyzkoušeli.  Napodruhé  se 
maminka poučila.
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Přebrepty Nikol Raszkové (3-6 let) 
(Šárka Raszková)

Slyšela  jsem  v předsíni  klopýtnutí  a 
Niki ke mě přišla se slovy: „Málem jsem 
si ulomila nožičku“.

Nikol  oslovila svého 68-letého dědu a 
76-letého prastrýce: „Kluci!“.

Svou  10-ti  měsíční  sestru  zavírala 
v ložnici  se slovy: „A nebreč,  nejsi tam 
sama, jsi tam s Pánem Ježíšem.“

Od  kravičky  je  telátko,  od  ovečky 
jehňátko a od prasátka je: čuňátko.

Při jízdě do kopce jsem jí radila, ať si 
přehodí na kole lehčí převod a Nikol na 
to: „Ale mě nebolí nohy z kola, mě bolí 
nohy z těla.“

Při pohledu na obrázek Noemovy archy 
v rozbouřeném  moři,  z které  jedním 
okýnkem trčí žirafí hlava prohlásila: „Ta 
žirafa zvrací“.

Přebrepty  Michaely  Raszkové  (1-3 
roky) 

„Ja cu  hopa,  chápeš?“  (při  procházce 
chtěla vzít do náruče a nést se)

„Paježiši  Rokika  Bonika  amen.“  - 
modlitba před spaním za psa Boniho a 
kocoura Rokiho 

„Glóóó lolololo glóóóó lolololo videceni 
déééžo!“ – (Gloria in excelis deo)

V noci  tmavé hvězda  plave  -  vánoční 
píseň „v noci tmavé hvězda plane“.

Vánoční  píseň  „naši  hoši,  kluci  pásli 
blízko Betléma – „Naši hoši kruci pásek.“

Při ranním spěchu jsem se první rychle 
oblékla já a Míša se na mě v pyžámku 
dívá a říká: „A to mě jako tady necháš?“

Viděla  jsem  na  její  ručičce  malou 
odřeninku,  tak se jí  ptám: „Co se ti  to 
stalo?“ a Míša na to: „To nějaká Nikola 
(její sestra) nebo jsem asi spadla“.

Starší  sestra  Míšu  často  škádlí, 
tentokrát  Míši  řekla,  že  má  „hnusné“ 
tričko, tak Míša za mnou s pláčem přišla, 
že jí sestra řekla, že má hnusné tričko a 
já jsem jí na to - unavená jejich věčným 
pošťuchováním  -  řekla:  „tak  se  na  ni 
vykašli“ a ona šla do pokoje za sestrou a 
zakašlala na ni. 

Při  pohledu  z okna  na  popeláře 
prohlásila: „Júúúúú, to je krása“ – 3x za 
sebou.

U  kamarádky,  kde  mají  výběh  se 
slepicemi:  „A  chyť  mi  tu  slepičku 
s největšíma zubama!“

Reneček (2 roky)

Spadl  z odrážedla,  sestra  se  ho  ptá: 
„Žiješ?“ a on: „Nežiju, já jsem spadla!“

MISIE A KŘEST
Příspěvek byl původně  napsán do rubriky Misijní inspirace pro časopis Český Bratr  
(2011/3).

Misijní  poslání  jednotlivých  křesťanů  i 
celé církve je jistě mnohorozměrné. Jako 
křesťané  jsme  přece  svým  Pánem 
vysláni  do  světa  žít  v  něm pro  druhé, 
jako  žil  pro  druhé  on  sám  (J  20,21). 
Máme ve svých vlastních životech i  ve 
světě,  který  nás  obklopuje,  hledat 
především hodnoty Božího království (Mt 
6,33).  Máme  přispívat  k  osvobození  a 
obohacení  mate-riálně  i  spirituálně 

chudých  (L  1,51-53).  Máme  ve  svých 
životních  postojích  nabízet  světu 
alternativní  křesťanské  skutky  i 
svědectví (Mt 5,13-16 Sk 1,8)...

Křest jako výjimečný misijní úkon
Jeden  misijní  úkol  má  ovšem  mezi 

ostatními  výjimečné  postavení.  Úkolem 
našich sborů je, aby svým svědectvím a 
svou  službou  inspirovaly  lidi  k  vyznání 
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víry při  přijetí  křtu. Všechna autentická 
křesťanská  existence  přece  vychází  ze 
srdce  člověka  a  ze  společenství,  které 
přijalo  cestu  a  spásu  Ježíše  Krista  za 
svou.  Být  křesťanem  znamená  vzývat 
Ježíše jako Pána. A celý Nový zákon ani 
křesťanská tradice neznají lepší způsob, 
jak tento zásadní životní postoj vyjádřit, 
než právě přijetí křtu. 

Nejvýrazněji  je  to  pozorovatelné  na 
křtech  dospělých,  kteří,  ač  bez 
původního  zakotvení  v  křesťanské 
rodině, ve svém životě prožijí setkání s 

Bohem  a 
církví 
tako-vým 
způso-
bem, že je 
to  přivede 
k 
životnímu 
obratu.  Při 
jejich  křtu 
pak 
obvykle 

zazní zcela jasně, že od této chvíle není 
člověk sám sobě pánem, ale patří Pánu 
Ježíši Kristu. Ale ani křest nemluvňat, je-
li  vykonán  řádně,  to  jest  rodinám 
praktikujících  křesťanů,  tento  prvek 
samozřejmě nepostrádá: Dítě patří ještě 
výrazněji než svým rodičům Bohu. 

Význam křtu
Celý  Nový  zákon  je  plný  odkazů  na 

mnoho-rozměrný význam svátosti  křtu: 
Připojuje  křtěného  do  společenství 
křesťanů  (Mt  28,18-20). 
Zprostředkovává  mu  generální  Boží 
odpuštění  a  ospravedlnění,  a  také  dar 
Ducha  svatého  (Sk  2,38).  Ztotožňuje 
cestu křtěnce s Kristovou cestou smrti i 
vzkříšení (Ř 6,3-4). Je znamením zásadní 
jednoty  církve  jako  společenství 
pokřtěných (Ef 4,5). 

Připojuje  křtěného  do  konkrétního 
společenství  církevního  sboru  (1K 
12,13). 

Alternativní možnosti
Jako alternativní možnosti zapojení do 

církve se dnes u nás evangelíků někdy 
praktikuje  cosi,  co  by  se  dalo  označit 
jako  tiché  a  nenápadné  připojení  se 
k životu sboru a církve.  U evangelikálů 
(v Církvi bratrské a dalších „novějších“ 
církvích)  se  zase  občas  objeví  tzv. 
„Modlitba  přijetí  Ježíše  Krista“  nebo 
veřejná  výzva  při  velkých  evangeliza-
čních akcích. 

Každá  z těchto  alternativ  má  ovšem 
zásadní  nedostatky  a  nemůže nahradit 
úlohu  křtu.  Tichému  a  nenápadnému 
připojení se k církvi chybí ono veřejné a 
zásadní  „ano“,  které  Kristus  žádá  od 
těch,  kteří  byli  získáni  pro  jeho životní 
cestu.  „Modlitba  přijetí“  je  oproti  křtu 
příliš  intimní,  evangelizační  výzvě zase 
chybí  Kristem  ustavená  svátostná 
souvislost.  „Modlitbě  přijetí“  i 
evangelizační  výzvě  pak  také  chybí 
onen  sborový  rozměr,  který  je  ve křtu 
přítomen,  že totiž  věřícího  připojuje  ke 
konkrétnímu sborovému společenství.

Co s již dříve pokřtěnými?
Vzhledem k nynější náboženské situaci 

české  společnosti  pak  často  nastává 
také  situace,  že  se  do  života  církve 
rozhodne  zapojit  někdo,  kdo  byl  již 
mnohem  dříve  pokřtěn,  pak  ovšem 
dlouhou  dobu  nebyl  praktikujícím 
křesťanem.  Vzhledem 
k neopakovatelnosti  křtu,  kterou  v naší 
církvi  držíme, se pak jako nejvhodnější 
způsob oficiálního uvedení těchto sester 
a bratří  do sboru jeví  oficiální  ohlášení 
vstupu v rámci 

bohoslužeb.  Při  podobné  příležitosti  je 
pak jistě vhodné nabídnout zájemcům o 
členství 
katechezi  podobnou  předkřestní  a  při 
samotném  uvedení  do  sboru  pak 
odkázat na dřívější křest a nového člena 
či členku krátce představit. 

Roman Mazur
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radosti
V rodině našeho milého faráře Štěpána 

Janči  přibylo  miminko –  krásná holčička 
Anna  Magdaléna,  která  se  narodila  9. 
dubna 2011.

z dějin české reformace
JERONÝM PRAŽSKÝ

Tento  rodák  z Nového  Města 
pražského  a  následník  Jana  Husa  na 
kostnické hranici se narodil asi v letech 
1378-1380.  Jeroným  byl  laik,  zřejmě 
pocházel  z nepříliš  bohaté  rodiny,  jeho 
extrovertní  a  provokativní  vystupování 
způsobilo  nejedno  pozdvižení  a 
přinášelo mu problémy. 

Od  roku  1396  či  1396  studoval  na 
pražské  artistické  fakultě,  znal  se 
s Husem,  jehož  byl  žákem.  Bakalářské 
zkoušky složil r.  1398 velice úspěšně a 
poté  se  odebral  studovat  do  Oxfordu. 
V tomto  významném  universitním 
středisku učil svého času reformátor Jan 
Viklef,  Jeroným  opisoval  jeho  díla  a 
přinesl  je  do  Prahy.  V  Oxfordu  pobyl 
skoro 2 roky, po nějaké době strávené 
v Praze  se  odebral  na  další  studia  do 
Paříže,  kde  získal  titul  mistra 
svobodných  umění.  Z Paříže  musel 
uprchnout,  neboť mu hrozilo  stíhání  za 
jeho  názory.  Pobýval  v Kolíně  nad 

Rýnem,  poté  se  přesunul  do 
Heidelbergu,  který  musel  také  rychle 
opustit.  Od  roku  1407  působil  opět 
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Právě na Velký pátek 22. dubna 2011 
se  narodil  třetí  syn  manželům 
Vavrysovým  –  malý  Davídek.  Rodiče 
děkují  moc  všem,  kteří  na  ně  myslí  v 
modlitbách. 

Oběma rodinám přejeme Boží ochranu 
a  vedení,  také  spoustu  radosti  ze 
společných rodinných chvil.  Jistě je pro 
všechny  nás  velkým  povzbuzením,  že 
Pán žehná rodinám takovými  krásnými 
miminky. Díky Pánu za to.



v Praze, kde vyučoval na universitě a byl 
členem  skupiny  reformistů  kolem  Jana 
Husa.  Měl  podíl  na  vydání  Dekretu 
kutnohorského, který změnil poměry na 
pražském učení ve prospěch Čechů.

Jeroným  hodně  cestoval,  vypravil  se 
dokonce do Litvy a na Rus, kde se setkal 
s pravoslavným  křesťanstvím  a  snad 
podnikl  také  cestu  do  Palestiny.  Byl 
velice  vzdělaným  mužem  a  zdatným 
diskutérem,  mohl  se  honosit 
mistrovským  titulem  z několika 
evropských universit.

V době  Husova  pobytu  a  procesu 
v Kostnici se jej přítel Jeroným vydal na 

břeh Bodamského jezera hájit, ale jeho 
snaha  nebyla  úspěšná  a  navíc  se 
koncilní představitelé začali zajímat také 
o něj. Jeroným se pokusil uprchnout do 
vlasti, ale na cestě byl zadržen a posléze 
uvězněn  v kostnickém  žaláři.  Při 
následném procesu své názory odvolal, 
ale  to  mu  nepřineslo  svobodu,  pouze 
zmírnění  žaláře.  Po  nějaké  době  tento 
český  středověký  vzdělanec  své 
odvolání přehodnotil  a vzal je zpět. 30. 
května  1416  byl  upálen  na  stejném 
místě jako Jan Hus.

MCH-NL

ATEISTA, OHROŽENÝ DRUH?
Na světě ubývá ateistů.  Každý den o 

300.  Počet  křesťanů naopak vzrůstá:  o 
80 tisíc den-ně, z toho 31 tisíc katolíků. 
Neméně  sílícím  náboženstvím  je  také 
islám,  každého  dne  přibývá  79  tisíc 
muslimů.  Údaje  zveřejnila  výroční 
zpráva  Mezinárodního  bulletinu  pro 
výzkum  misijního  působení 
(International  Bullettin  of  Missionary 
Reasearch), která posuzuje aktuální stav 
křesťanství  v  kontextu  demografických 
procesů.

Ve  srovnání  s  dalšími  náboženstvími 
vyčnívají  křesťané nade všemi zejména 
v  jedné  kategorii,  totiž  v  mučednictví. 
Každý  den  270  křesťanů  obětuje  svůj 
život  pro  víru.  Za  posledních  10  let 
přibylo  v  církvi  milion  mučedníků.  Pro 
porovnání, v roce 1900 jich bylo 34 tisíc. 
Navzdory  expansi  islámu,  zůstává 
křesťanství  nejpočetnějším 
náboženstvím  na  světě.  Následovníků 
Krista je přes 2,3 miliard, ve srovnání s 
1,6  miliardy  muslimů,  téměř  miliardou 
hinduistů  a  necelou  půlmiliardou 
buddhistů. Ateistů je 137 milionů a jejich 
počet, jak jsme už řekli, stále klesá.

Mezi křesťany jsou největší denominací 
katolíci,  který  je  1.160  milionů. 
Protestantů  je  426  milionů, 
pravoslavných  171  milionů,  anglikánů 
87 milionů. K tomu je třeba připočíst 378 
milionů  členů  nezávislých  církví  a  35 

milionů  tvoří  takzvaní  marginální 
křesťané s pochybnou trinitární teologií. 
Výrazným  jevem  dneška  je  rozdrobení 
křesťanské  komunity.  V  současnosti 
existuje  už  42  tisíc  církví  a  církevních 
komunit. Pro srovnání, v roce 1900 jich 
bylo pouze 1600. V rámci křesťanství se 
nejrychleji  rozvíjejí  letniční.  Přibývá jich 
37 tisíc denně.

Za  zmínku  stojí  také  to,  že  křesťané 
vyhrazují na náboženské cíle 545 miliard 
dolarů  ročně.  V  letošním  roce  bude 
distribuováno  více  než  71  milionů 
svazků  Bible.  Více  než  2  miliardy  lidí 
alespoň  jednou  za  měsíc  sleduje 
programy  katolického  rádia  nebo 
televize. Křesťanská nakladatelství letos 
vydají  7,1  milionů  náboženských  knih, 
což je čtyřikrát více než v roce 1970 (1.8 
milionů). 

Převzato z www.radiovaticana.cz
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NOVINKY Z BIBLOSU

Nemusíš zestárnout
Marie Anne Hirschmann
Volné  pokračování 
úspěšné  knihy  Hansi. 
Je  knihou  otázek, 
které  si  v  průběhu 
života kladla a hledala 
odpovědi:  -  Co  je 
láska?-  tak  se  ptala, 
když s ní její nevlastní 
otec jednal hrubě - Co 
je  svoboda?-  tak  se 
ptala, když Hitler pod 
záminkou 
"osvobození"  napadl 
Československo  -  Co  je  dobro?  byla 
otázka,kterou  řešila  po skončení  války. 
stran 172

Omalovánka Abraham, Izák, Jákob
Alice Bohuslavová
Tentokrát  jsme pro 
Vás  připravili  oma-
lovánku  s  příběhy 
Abrahama,  Izáka  a 
Jákoba.  Tyto 
obrázky  můžete 
najít  i  v  barevné 
podobě  v  nové 
knížce  "Abraham, 
Izák, Jákob.

Abraham,  Izák, 
Jákob
Alice Bohuslavová
Abraham, Izák, Jákob 
-  praotcové 
izraelského  lidu. 
Bydleli  ve  stanech 
jako  cizinci  v  zemi, 
kterou  jim  Hospodin 
slíbil.  Věřili,  že  Bůh 
splní  svá  zaslíbení. 
Jak  to  ale  všechno 
začalo?  Abraham se 
vlastně  nejprve 
jmenoval Abram a bydlel  v Kaldejském 

Uru.  Jednoho  dne  k  němu  promluvil 
Bůh...

Bible kapesní průvodce
Michael Keene

Tento  titul 
přináší 
přehledné infor-
mace  o  knize, 
která  tvoří 
základ  dvou 
světových 
náboženství: 
juda-ismu  a 
křesťan-ství. 
Dává  na-
hlédnout  do 
dějin  biblických 
dob  i  do 

tehdejšího  ži-votního  způsobu, 
seznamuje čtenáře s obsahem a stylem 
jednotlivých biblických knih i s celkovým 
poselstvím Bible a jejím vlivem na naši 
minulost i  současnost.  Hlavní přednosti 
knihy:  *  čtivý  a  stručný  text  *  citáty 
známých  osobností  z  celého  světa  * 
slovníček  klíčových  slov  *  barevné 
fotografie * atraktivní design 

Bible Slovo na cestu
Slovo  na  cestu  je 

čtivý  a  velmi 
srozumitelný  překlad 
Bible.  Teologické 
výrazy  a  formulace, 
modernímu  člověku 
vzdálené,  převádí  do 
soudobé  češtiny. 
Pomáhá  tak  čtenáři 
pochopit  myšlenky  a 
smysl  původního 

biblického  textu.  Text  byl  oživen 
půvabnými  kresbami  Annie 
Vallottonové. 
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Tiší v zemi
Leontina Mašínová

Doba  husitských  válek  skončila,  na 
český trůn je zvolen Jiří z Poděbrad. Už 
jen starší lidé vzpomínají, jaké to bylo za 
dob bratra Žižky v Táboře,  kde všichni 
věřili  v  lepší  svět  a  svobodně  mohli 
vyznávat svou víru. Na králově panství v 

Kunvaldě  se začíná  budovat  nová  ves, 
kam utíkají poddaní z mnoha míst země 
aby mohli  vyznávat  víru a  žít  v  pokoji 
pod  ochranou  krále.  Ani  tam  však 
nenachází pokoj od okolních vrchností... 
Počet stran: 235

MG-NL

ZAJÍMAVOST
Motto:  „Kdybych  věděl,  že  zítra bude 

konec  světa,  ještě  dnes  bych  zasadil 
jabloň“ (M. Luther)

Na znamení vděčnosti i smíření byl na 
květnou neděli, 17. dubna 2011, v parku 
Botanika  před  valašskomeziříčským 
kostelem  zasazen  Lutherův  strom. 
V roce 2017 si  kulturní  svět připomene 
500. výročí reformace. Na počest tohoto 
jubilea  představily  Spojené  luterské 
církve  v Německu  (VELKD)  originální 
projekt.  V Lutherově  působišti  ve 
Wittenbergu  byl  zřízen  park  pro  500 
stromů  nazvaný  Lutherova  zahrada. 
Každá  církev,  ať  se  na  světě  nachází 
kdekoli,  může  zasadit  ve  Wittenbergu 
jeden ze zamýšlených pěti set stromů. A 
současně  tato  církev  zasadí  strom 
doma,  v některém  ze  svých  sborů  či 
měst.  Nemusí  to  být  církev  s  nějak 
prokazatelně  luterskými  kořeny, 
nezáleží  na  tom,  je-li  v  tom  či  onom 
svazku církví.

První  stromy  ve  Wittenbergu  zasadili 
Walter  kardinál  Kasper,  reprezentant 
římsko-katolické  církve,  a  Metropolita 
Augustinos,  reprezentant  pravoslavné 
církve.

„Je  to  akce  navýsost  ekumenická. 
Skrývá  v  sobě  mnohý  symbol. 
Především síť, net, vlastně internet. Síť, 
která  spojuje  církve.  Českobratrskou 
církev evangelickou s ostatními církvemi 
po  celém  světě.  Spojuje  také  místa  – 
Valašské  Meziříčí  s Wittenbergem  a 
dalšími  pěti  sty  místy  po celém světě. 

Spojuje  křesťanská  vyznání  – 
římskokatolické,  ortodoxní  i 
protestantské, a všechna další dělení a 
štěpení. A spojuje lidi. Ty, kdo dnes věří 
v Krista jako svého Pána a Spasitele,  s 
těmi,  kdo  zde  chodili  kdysi.  Možná  se 
právě  tady  v Botanice  kdysi  zastavil 
bratr Jiří Třanovský na kus řeči s místním 
ševcem či hospodským, a říkali si, že to 
je tady moc pěkné místo a že by se sem 
hodilo zasadit nějaký strom. Vzniká tedy 
moderní, světový, interaktivní pomník, a 
my máme tu  čest  být  jeho  součástí  a 
podílet  se  se  na  něm,“  uvedl  při 
slavnostním  vysazení  pěti-metrového 
javoru  ve  Valašském  Meziříčí  Daniel 
Ženatý, 1. náměstek synodního seniora 
Českobratrské církve evangelické (ČCE).

Na  ekumenické  slavnosti  se  podíleli 
zástupci  ekumeny  –  farář  Martin 
Grombiřík  z Evangelické  církve 
augsburského  vyznání  (ECAV),  Adam 
Cieslar  a  Jaroslav  Szromek  ze  Slezské 
církve  evangelické  augsburského 
vyznání (SCEAV), tajemník pro ekumenu 
Ústřední  církevní  kanceláře  (ÚCK)  ČCE 
Gerhard  Frey-Reininghaus  a  referentka 
ekumenického  oddělení  ÚCK  Daniela 
Hamrová.  Celá  slavnost,  připravená 
staršovstvem  místního  sboru  ČCE  a 
farářem Danielem Hellerem, proběhla za 
přítomnosti mnohých hostů, členů sboru 
i veřejnosti.

Daniela Ženatá

Převzato z www.e-cirkev.cz

co nás čeká

NEDĚLNÍ LISTY 5. číslo / 22. května 2011 Strana 13



 V pátek 27. 5. 2011 se uskuteční 
akce s názvem „Noc kostelů“. 
Veřejnost  bude 
mít  možnost 
vstoupit  do 
kostelů různých 
církví,  které  se 
do  akce 
zapojily po celé 
České 
republice. 
Cílem  je,  aby  návštěvníci  poznali 
prostory  kostelů  i  v jiném  kontextu  a 
zažili  zajímavý  program.  „Rozmanitost 
nabídky poskytuje mnoho možností, jak 
citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – 
a každý si může sám zvolit, do jaké míry 
se přiblíží.  Smyslem je oslovit,  nabízet, 
ale  nevnucovat,  a tímto  způsobem 
zprostředkovat  návštěvníkům  pozitivní 
zkušenost  v souvislosti  s církví,“  sdělují 
organizátoři  akce. Noci kostelů se letos 
účastní  také  řada  sborů  Českobratrské 
církve evangelické.

 Dne  17.  dubna  začal  další  běh 
Modliteb 24/7. 
Na  internetových  stránkách 
www.modlitby24-7.cz/ceskytesin  se 
můžete registrovat na příslušnou hodinu 
a  podpořit  tak  modlitební  zápas 
nejenom za naše město. Modlitební běh 
se  tentokrát  koná  v  našem  sboru. 
Modlitby byly prodlouženy do 12. června 
2011. 

 PÍSEK PRO PÍSKOVIŠTĚ 
U  sborového  centra  hodláme  v  rámci 
dětského  koutku  vybudovat  také 
pískoviště. Má-li někdo možnost věnovat 
vhodný  písek  pro  toto  pískoviště  a 
udělat  tak  dětem  radost,  nechť  se 
přihlásí  u  některého  z  farářů  nebo  u 
Jarka Sabely (tel.  603 484 296).

 Letní tábor pro děti v Tyře 2011 
se koná v termínu 13. – 20. srpna.

 Zveme  Vás  na  zajímavou  akci 
Letní  kemp  mládeže  „Pod  jednou 
střechou“

SEM tuto  akci  připravuje  ve spolupráci 
s Oddělením mládeže ČCE v termínu 10. 
–  17. 7.  2011  ve  Strmilově.  Kemp 
navazuje na tradiční kurzy pro mládež. 
Tentokrát  proběhnou na jednom místě 
zároveň  čtyři  kurzy  (dílny):  Biblicko  – 
tematický, Divadelní, Filmový a Taneční. 
Pro bližší informace se můžete podívat 
na  webové  stránky  kempu: 
http://kemp.semcr.cz/.  Zde  se  dozvíte 
vše  o  vedoucích  pobytu,  kolik  času  je 
vyhrazeno  dílnám  a  jiným  volitelným 
aktivitám,  jaký  je  další  doprovodný 
program  (mini  -  škola  fotografie, 
sportování,  výtvarné  tvoření, 
geocaching  atd.)  a  další  informace  o 
tom, co všechno se chystá. Členové SEM 
v ČR mají slevu 150 Kč. 

 KOSTELNÍK 
Člověk s úsměvem na tváři se sklony ke 
kutilství, ochotný, důvtipný a spolehlivý, 
jemuž zahálka nevoní, je vítán na místo 
kostelníka  našeho  sboru  Na  Rozvoji. 
Zájemce  nechť  se  laskavě  hlásí  na 
farnosti u br. faráře Marcina Pilcha.

 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.
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 33. německý  protestantský 
Kirchentag 
Uskuteční  se  ve  dnech  od  1.  do  5. 
června  2011v  Drážďanech.  Více 
informací  naleznete  na  webu 
www.kirchentag.de.

 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. 
Česká  biblická  společnost  ale  již  nyní 
nabízí  možnost  před-objednávky  za 
498,- 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. 

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.
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http://www.kirchentag.de/


informace

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.c
z

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.
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