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VYZNÁNÍ V MONTE CARLU 

„Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu 

se i já přiznám před svým Otcem v nebi;“ Matouš 

10, 32 

Přezdívá se mu „evropské Las Vegas“, 
přepychové město plné kasin, heren a nočních 
klubů. Právě zde proběhlo letošní finále o titul 
SVĚTOVÝ PODNIKATEL ROKU, kterého se 
zúčastnilo 49 podnikatelů ze 44 zemí světa. V 
porotě třídenní soutěže zasedlo 6 podnikatelů 
z celého světa – vítězové národních kol z 
minulých ročníků. Letos zvítězila Olivie 
Lumová ze Singapuru, jejíž cesta na vrchol 
začala v chatrči bez vody a bez elektřiny na 
předměstí Singapuru. Jako jednoho z pěti 
sirotků si ji adoptovala jedna starší žena, a tak 
měla možnost navštěvovat alespoň školu. 
Tam se jí líbilo a na doporučení učitelů jí 
„babička“, jak dnes říká své pěstounce, 
nechala studovat déle, než do původně 
plánovaných 12 let. Díky tomu, že si mohla 
přivydělávat různými pracemi, Olivie 
nakonec získala univerzitní titul v oboru 
chemie. Poté získávala praxi ve svém oboru 
ve farmaceutické firmě a v roce 1989 prodala 
auto i byt a s patnácti tisíci dolarů se vrhla do 
podnikání. Na počátku měla naivní, ale 
dobročinnou, a jak se dnes ukazuje, i 
nesmírně podnikatelsky úspěšnou představu, 
že „kvalitní vodou spasí svět“. V Singapuru je 
velmi málo kvalitní vody a řeky měly tehdy 
každý den jinou barvu, od červené až po 
černou podle toho, která továrna zrovna 
vypouštěla chemikálie. 

Svůj cíl splnila a dnes její membránové 
technologie na čištění a odsolování vody 
fungují nejen v Singapuru, ale také v Číně, na 
Blízkém východě a v severní Africe. 

„Je to obor, který má budoucnost. S růstem 
Číny a Indie bude kvalitní voda na některých 
místech chybět stále víc,“ uvedl předseda 
poroty, malajsijský podnikatel Francis Yeoh, 
jenž ovládá investiční skupinu YTL. Porota 
ocenila i sociální přínos podnikání firmy 
Hyflux, která zaměstnává přes 2 300 lidí. Tato 
nenápadná a nesmírně skromná paní Lumová 
se především snaží podporovat školy v 
zemích, kde působí. S akciemi Hyfluxu se od 
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slovo editora 
Vážení čtenáři, 
i tento měsíc se Vám dostává do rukou  

nové číslo Nedělních listů. Vzhledem 
k tomu, že prožíváme konec školního roku a 
všechny děti se připravují na prázdniny, 
zaměřili jsme svoji pozornost na akce, které 
se budou o prázdninách v našem okolí 
konat. Nechybí zde však ani tip pro rodiče 
na dovolenou či výlet.  

Rovněž v červnu Vám přinášíme zamy-
šlení nad dalším z přikázání, které nám Bůh 
svěřil, jako návod na spořádaný a 
spravedlivý život zde na zemi – „Cti otce 
svého i matku svou“.  

Abychom si uvědomili, že ne vždy bylo 
jednoduché být křesťanem a ke své víře se 
veřejně přiznat, nahlédneme opět do historie 
a připomene si Jakoubka ze Stříbra.  

Naše historie nám rovněž připomíná, že to, 
co prožíváme dnes, není nic nového, a tak 
uvádíme několik moudrých komentářů 
z Evanjelických listů. 

Redakční rada Nedělních listů Vám přeje 
příjemné nastartování dovolenkové nálady a  
krásný čas během prázdninového odpo-
čívání. 
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roku 2001 obchoduje na singapurské burze. 
Firma tak získala peníze na rozšíření byznysu 
– postavila největší odsolovací zařízení na 
mořskou vodu v Číně, které spustila v roce 
2004.  

Avšak to není zdaleka vše, co zaznělo v této 
části Monackého knížectví. Předseda poroty 
Francis Yeoh, jakmile se dozvěděl, že čeští 
účastníci jsou křesťané, tak se za ně po 
všechny tři dny modlil a nakonec se ve své 
řeči před médii vyznal, že je věřícím 
evangelikálním křesťanem. Hvězdou finále 
byla samozřejmě vítězka Olivie Lumová. V 

závěrečné řeči, když k ní byly natočeny 
všechny kamery a mikrofony, se neváhala 
vyznat, že je křesťankou a Ježíš je jejím 
vzorem.   

Možná se nám někdy zdá, že o Ježíši je 
hlásáno jen v uzavřených chrámech, ale Bůh 
má své cesty, stále promlouvá, dokonce i v 
nejvyšších podnikatelských kruzích. I 
byznysmeni slyší o životě s Kristem. Pane 
Bože dej, aby to pro mnohé z nich bylo 
inspirací hodnou následování. 

Adam Walach 

člen realizačního týmu projektu HledámBoha.cz 

 

Poznámka redakce: Autor článku to ze skromnosti neuvádí, ale vše slyšel na vlastní uši, neboť byl jako 

vítěz českého národního kola, spolu se svými bratry, rovněž účasten světového finále v Monte Carlu. A 

byli to bratři Walachové, kteří využili možnost ke společné modlitbě spolu se zástupcem předsedy poroty. 
 

téma - čtvrté přikázání 

„CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU“ 

Zcela upřímně se 
přiznám, že nad čtvrtým 
přikázáním „Cti otce 
svého i matku svou“ 
jsem nikdy nijak zvlášť 

nepřemýšlel. Z několika důvodů.  
Za prvé proto, že mi jiná přikázání připadají 

více zajímavá a akční. Ono takové 
„Nesesmilníš“ či „Nepokradeš“ – to je úplně 
jiný kalibr, to je nářez, to je síla. Úderné, a 
jasné. V kontextu těchto přikázání je „Cti otce 
svého i matku svou“ takové lehce suché až 
téměř nudné. 

Za druhé, vždycky mi bylo vcelku jasné o co 
jde – prostě poslouchat rodiče, vážit si jich, 
pomáhat jim atd. Asi v tom není třeba hledat 
nic složitého. 

A v neposlední řadě, za třetí, považuji se za 
vcelku poslušného syna a ve vztahu ke svým 
rodičům se snažím dodržovat nejen přikázání 
Desatera, ale také Ježíšovo učení o lásce k 
bližnímu. 

A tady bych mohl klidně skončit. ☺ 

Ale neskončím. 
I čtvrté přikázání „Cti otce svého i matku 

svou“ má své kouzlo a svou originalitu. 
Pojďme se na něj společně podívat. Najdeme 
jej ve Druhé knize Mojžíšově, nazývané také 
Exodus, 20. kapitola, 12. verš: 

„Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na 

zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“ 

•  Toto přikázání je jediné, které má 
zaslíbení – to ostatně apoštol Pavel 
zdůrazňuje v Listu Efezským, 6. kapitola,1-2 
verš: 

„Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je 

spravedlivé před Bohem. ‚Cti otce svého i matku 

svou‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: 

‚aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na 

zemi.‘ “ Jinými slovy, jako bychom v určitém 
momentu začali rodičům vracet to, co oni do 
té chvíle dávali nám. Bůh toto chování 
hodnotí pozitivně a potvrzuje svým 
zaslíbením. 

•  V pořadí Desatera je prvním po sérii 
přikázání týkajících se vztahu k Bohu. Otevírá 
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oblast týkající se mezilidských vztahů. Že je 
toto přikázání první, rozhodně není náhoda. 
Bůh nám ukazuje, že mezigenerační vztahy v 
rodině jsou jedny z nejdůležitějších. Od 
počátku našeho života jsou vztahy s rodiči 
první, které v životě prožíváme. Tyto prvotní 
rodinné vztahy velice významně do 
budoucna ovlivňují naše vlastní vztahy – 
zejména k partnerovi a k dětem. 

•  V sérii přikázání týkajících se 
mezilidských vztahů, je čtvrté přikázání 
jediné, které je psáno „pozitivní“ formou, 
všechna ostatní přikázání jsou zakazující, 
stručná a jasná. Páté přikázání naopak do 
mezigeneračních vztahů otevírá široký 
prostor pro kreativní jednání a chování. 
Můžeme tedy přemýšlet, co všechno znamená 
ono „cti“ (otce svého a matku svou): 

poslouchej, naslouchej, sdílej (se), povídej 
(si), buď v kontaktu, vyjadřuj zájem, nabízej, 
važ si, pomáhej, upřednostňuj, ochraňuj, 
neopouštěj, přehlížej chyby, odpouštěj, 
podporuj, povzbuzuj. 

•  Toto přikázání mi říká, že své rodiče mám 
ctít bez výjimky a bez ohledu na odezvu. 

•  Toto přikázání mne také učí být vděčným 
za mého otce i za mou matku. 

Na závěr jedna osobní zkušenost. Před 
třemi roky jsem byl v Africe. Jedna z věcí, 
která mne tam nejvíce zaujala, byly výborné 
rodinné vztahy. Měl jsem možnost více 
poznat několik afrických rodin a fascinovalo 
mne, jak všude bezvadně fungují rodinné 
vztahy. Starší sourozenci se starali o mladší 
sourozence, rodiče dělali vše pro blaho svých 
dětí a nejstarší členové rodin – prarodiče, byli 
všude ve veliké úctě a vážnosti. Snad ani 
nemusím zdůrazňovat, že se jednalo o rodiny 
chudé, prakticky nemajetné. Z toho vyplývá 
jeden důležitý poznatek: kvalitní 
mezigenerační rodinné vztahy ani v 
nejmenším nejsou přímo úměrné majetku, 
bohatství a prosperitě!  

Tak bych nám všem přál více Afriky v 
našich vztazích. 

Otmar Humplík 
 

z dějin české reformace 

JAKOUBEK ZE STŘÍBRA 

Jakoubek se narodil asi kolem roku 1375, 
možná dříve, nedaleko Stříbra. Patrně 
navštěvoval farní školu ve Stříbře, později 
studoval na artistické fakultě pražské 
univerzity. Bakalářem se stal roku 1393 a o 
čtyři roky později složil zkoušku 
magisterskou. Poté na fakultě dále působil a 
stal se také studentem teologie a později 
obdržel bakalářskou hodnost v tomto oboru. 
V církevním prostředí působil v kostele sv. 
Štěpána na Rybníčku na pražském Novém 
Městě. Jeho kazatelská praxe je spojena s 
kostelem sv. Michala, kázal příležitostně i v 
jiných pražských chrámech. Zřejmě po 
odjezdu Jan Husa do Kostnice začal působit v 
Betlémské kapli. 

Hus a Jakoubek byli spolužáky a přáteli, 
významným Jakoubkovým počinem bylo 
prosazování přijímaní z kalicha, s nímž 
vystoupil až po Husově odjezdu ze země. 
Přijímání podobojí bylo později schváleno 
univerzitou, což bylo rozhodnutí protikladné 
k názoru kostnického sněmu. 

Jakoubek ze Stříbra byl umírněnějším 
představitelem husitského hnutí, 
neztotožňoval se s radikály, ale snažil se 
nacházet kompromisy. Měl svůj podíl na 
vypracování čtyř pražských artikulů. Zemřel 
v srpnu 1429. 

MCH-NL 
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Zámek v Raduni, foto převzato z tyrsacko.webnode.cz 

Kunínský zámek, foto převzato z foto.mapy.cz, autor Pixxel 

prázdniny 

TIPY NA VÝLET 

Prázdniny jsou za dveřmi a je čas na výlety s 

rodinami. Nedělní listy vám přinášejí tipy k 

návštěvě dvou zámků a jedné naučné stezky.  

Zámek Hradec nad Moravicí u Opavy zná 
prakticky každý. Až v poslední době se více 
mluví i o jeho tak trochu přehlíženém 
sousedovi, zámku v Raduni. Raduňský 
zámek je pěkný, postupně zvelebovaný a 
rozhodně se při návštěvě jeho nebo 
přírodního okolí nemusíte probíjet davem 
historiechtivých turistů. Možná to ale nebude 
trvat dlouho. Už ho objevují.  

 
Zámek byl původně venkovskou tvrzí, jeho 

současný vzhled ovlivnila záliba v 
romantismu a historizujících slozích. 
Prohlídkové okruhy ukazují život šlechty 
zejména v 19. a 20. století. K zámku patří také 
oranžérie a okrasná zahrada s exotickými 
rostlinami a mnoha druhy citrusových dřevin. 
Více informací na www.zamek-radun.cz.  

Pokud vás přepadne hlad, kousek od zámku 
za požární nádrží je restaurace. V požární 
nádrži se kdysi dalo i koupat, dnes to však 
zkouší asi jen velcí odvážlivci. Blízko 
parkoviště pro zámecké návštěvníky se 
nachází dětské hřiště. Klouzačka přijde 

malým návštěvníkům jistě vhod. Je sice pro 
děti do deseti let, ale zvládne i nápor 
radostného osmdesátikilového dědy (i 
opakovaně – prakticky ověřeno). A pokud 
vám i přesto zbude čas, můžete se zajet 
podívat třeba do historické Opavy, na již 
zmiňovaný zámek v Hradci nad Moravicí 
nebo do arboreta v Novém Dvoře. 

 
Ne všechny zdevastované zámky skončí 

špatně. Kunínský zámek měl mnohem větší 
štěstí než jeho rozpadající se kolegové v nám 
blízké Ropici nebo Hnojníku. Chátrající 
zámek ležící blízko Nového Jičína prošel 
příkladnou obnovou a v několika posledních 
letech je opět otevřen návštěvníkům.  

Barokní stavbu proslavila především jistá 
hraběnka, která v ní založila kvalitní a 
moderní vzdělávací ústav. Jedním z 
učenlivých žáků byl i František Palacký. 
Interiér zámku je vybaven bohatými sbírkami 
a mobiliářem. Protože nově opravený zámek 
poškodily povodně v roce 2009, možná není 
na škodu podpořit ho třeba tím, že se na něj 
zajedete podívat a tudíž zaplatíte vstupné. 
Více informací nabízí web 
www.zamek.kunin.cz  

 
Po exkurzi v historii a vzdělání je dobré 

odpočinout si v přírodě. V nedalekých 
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Bartošovicích se nachází Zámecká naučná 
stezka, která prochází Chráněnou krajinnou 
oblastí Poodří. Naučná stezka je dlouhá pět 
kilometrů a má dvanáct zastavení. Prochází 
také kolem bartošovického zámku. Ten další 
vhled do historie nenabízí, není otevřený. 

  
 
Sídlí v něm ale informační centrum, které se 

s trochou trpělivosti a štěstí dá najít. V něm 
návštěvníci získají potřebné informace o 
naučné stezce (i když…). Okolo zámku se 

rozkládá menší park s větším platanem 
javorolistým. Prý patří k nejstarším a 
nejmohutnějším stromům v republice.  

Stezka dále vede kolem pole, sadem, lesem, 
mezi rybníky a míjí i mlýn na řece Odře, který 
je technickou památkou. Řízky s sebou. Na 
kiosek, který stojí na břehu jednoho z rybníků, 
se většinou nedá spoléhat. A pro ty, co mají 
opravdu dobrodružnou povahu, doporu-
čujeme projet naučnou stezku s kočárkem. 
Jistě si posílíte svaly a připomenete časy, kdy 
jste četli Julese Verna nebo Rychlé šípy a snili 
o překonávání přírodních překážek. Tato 
fakta vám zároveň zaručí, že na stezce davy 
turistů nepotkáte. A přitom je to opravdu 
pěkný výlet a malým raubířům, kteří už 
kočárku odrostli, se určitě bude líbit. Více na 
www.regionpoodri.eu 

 

JF - NL

 

zamyšlení 

TRAVIČKA ZELENÁ 

„Travička zelená, to je moje potěšení, travička 

zelená, to je moje peřina….“. 

Docela zpěvná a hezká písnička. Náš syn 
má „období poslechu“ a zpěv kohokoli 
hodnotí zatím bez kritiky ☺ Momentálně je 
mu hymnou pasáž se zvednutým prstíkem: 
„Ty, ty, ty, … ty, ty, ty,… ty to budeš platiti!“  

Po zimě jsem se velice těšila na to, až 
travnaté plochy změní barvu a zeleno s 
přibývajícím hřejivým sluníčkem umožní 
příjemné procházky. Poměrně brzy jsem však 
zjistila, že „jít ven“ bez kočárku s 19měsíčním 
dítětem není jen tak. Náš syn jakoby doslova 
vnímal obsah pokračování první zmíněné 
písně. Travička ho velice přitahovala. Když si 
smyslil, na ni stoupl, sedl či proběhl se. Taktéž 
musel (zcela logicky) vyzkoušet, zda dětská 
motorka, tlačený bubnující panáček, kočárek 

nebo auto jezdí úplně stejně na chodníku a po 
trávě. A nastal problém! Po té, co si na botě, 
kolu nebo kolečku vždy přinesl nějaký 
„suvenýr“, jsem byla nucena i proti své vůli 
travičku „zakázat“. Někdy dokonce i část 
chodníku!  

Přistihla jsem se, že v mysli s despektem 
přemítám o majitelích pejsků, kuju plány na 
jejich postih a vlastně je všechny házím do 
„jednoho pytle“ - nezodpovědných pejskařů! 
Ukázalo se však, že můj postoj není správný a 
mračit se na každého protijdoucího „páníčka“ 
také ne. Některým totiž není zatěžko po svém 
pejskovi uklidit.  

Buďme si vědomi, že „držet se vyhlášky“ 
také patří ke zdařilému křesťanskému životu! 

JH - NL 

Zámek v Bartošovicích, foto Jana Foberová 
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OSLAVY 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 

Máme za sebou oslavy 90. výročí založení 
Gymnázia v Českém Těšíně. Myslím, že 
oslavy byly důstojné a dá se říci i velkolepé. I 
náš křesťanský sbor se na těchto oslavách 
podílel. V našem kostele proběhl koncert 
skupiny Hradišťan, který slovem provázel 
opat Břevnovského kláštera Petr Prokop 
Siostrzonek, rovněž absolvent, který se rád 
ujal role moderátora i komentátora. 

Závěr oslav patřil bohoslužbám uspořá-
daným na tuto počest v katolickém i 
evangelickém chrámu.  

Po nedělních bohoslužbách, které připra-
vovali naši absolventi, ale nejen oni, po všech 
přípravách, které tomu předcházely, zůstává 
trochu rozpačitý dojem na závěr. Proč?  

Zamýšlím se nad tím proto, že účast na 
našich slavnostních bohoslužbách byla 
poměrně nízká. Nejsem si jista, zda byl vůbec 
přítomen nějaký oficiální zástupce školy, jejíž 
výročí jsme slavili. Při té příležitosti si kladu 
otázku: „Kde se stala chyba?“ Při vystoupení 
Hradišťanu byl náš chrám plný, v neděli nic 
moc. Jako členka staršovstva uvažuji o tom, 
zda jedním z důvodů slabé návštěvnosti 
našich bohoslužeb nebylo také to, že jsme jako 
staršovstvo nevyhověli žádosti ředitelky 
Gymnázia, aby slavnostní bohoslužbu 
připravil a sloužil br. farář Jiří Kaleta, který je 
rovněž absolventem a měl během své 16leté 
činnosti v našem sboru velmi dobré soused-
ské vztahy s touto školou. Kdo ví? 

Božena Gašová 
 

ze starých časů - Evanjelické listy, 1900, roč. XVIII 
 

Nešlechetné oko 
Byl kovář nevěrec, kterýž s velikou 

zálibou vyhledával chyby bližních svých, 
jmenovitě těch, kteří jinak než on smýšleli. 
Cokoliv o tom neb onom „pobožném“ 
nebo jeho rodině nepěkného uslyšel aneb 
někdy si také přivymyslil, to ze široka 
vykládal každému, kdo ho poslouchati 
chtěl.  

Kdys přišel k němu ctihodný starší rolník 
se žádostí, aby mu okoval koně. Mezi prací 
kovář zase zarejdoval do svých obvyklých 
kolejí klevetitých.  

Stařec chvíli ho tiše poslouchal, potom se ho 
otázal: „Poslyšte, mistře, znáte historii o bohatci 
a Lazarovi?“ 

„Jak pak bych ji neznal. Proč se ptáte?“  
„Inu, víte tedy také o těch psech – tam u brány 

– co lízali Lazarovi vředy?“ ...  
„Toť se rozumí, ale co je s nimi?“ 
„Protože je mi, jako bych je měl před očima, 

když Vás poslouchám: oni viděli na Lazarovi 
jenom ty vředy a vy vidíte na lepších než jste 
sám, jenom jejich chyby.“ 

 

Pyšná pokora 
Jistý kazatel vypravuje: „V městě, kdež jsem 

několik let působil, bydlela žena, kteráž 
provozovala pokoru zvláštního způsobu. V jejích 
očích byla pyšnou každá paní neb dívka, kteráž 
měla klobouk ozdobený kyticí aneb která 
pestrobarevné šaty nosila, i kdyby to byl býval 
prostý šat kartonový. V pokoře své šla tak 
daleko, že z látky na šaty příliš živé barvy 
ostrým luhem vyprala neb zmírnila a pak teprv 
si z ní šat upravila neb upraviti dala. Potom arci 
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vypadala až k smíchu pokornou, ale o 
pokoře jejího srdce se velice pochybovalo. 
A to tím více, že si na té své pokoře mnoho 
zakládala a na své „pyšné“ sousedky a 
přítelkyně žehrala. Nejvíce litovati bylo 
toho, že ona svou domnělou pokorou 
několik údů mého sboru nakazila, kteří se 
pak mnohem více cvičili v posuzování 
jiných, než v jiných, mnohem potřebnějších 
dokonalostech.“ Ubohá pyšná pokora! 

 

Závěrečné: „Amen!“ 
„Víte-li pak, které slovo mi z celého 

kázání je nejmilejší?“ otázal se svých 
soudruhů mladík, který sotva pětkrát neb 
šestkrát do roka poctil chrám svou 
návštěvou.  

„Amen ku konci kázání; není-li pravda?“ 
hádal kterýs jemu podobný. Na to dali se 
dva neb tři jiní do smíchu; někteří vážnější 
nesouhlasili.  

„Také mně je „Amen“ velice milé“, ozval 
se jeden z nich, „nikoliv však proto, že 
kázání jest u konce nýbrž proto, že tu teprv 
začíná to, co jest pro mne nejdůležitějším.“ 

„Hleďte, hleďte,“ posměváčkové na to, 
„zdá se, že bychom teď hned na místě 
mohli dostati nějaké kázání; jen tedy s tím 
ku předu, nebude-li příliš dlouhé.“ 

„Vysvětlím vám rád, jak to míním,“ 
odvětil onen klidně. „Jistě už každý z vás 
obdržel nějakou poštovní poukázku a ví, 
že, chce-li, aby mu byly peníze vyplaceny, 
musí ji podepsat. Nuže, za takovou 
poukázku, ovšem z nebe, považuji hlásané 
mi v kázání evangelium a mou věcí tedy 
jest, abych k ní připojil svůj podpis, tak 
abych si přivlastniti mohl to, co mi Bůh 
podává. Amen víry přihlašuje se k obsahu 
kázání a uznává jej za svůj; vyslovuje 
radostný dík z bohaté Boží milosti, která 
nám ubohým hříšníkům darovala a ještě 
darovati chce to, což jest nade vše 
nejdražšího; jest to vztažená ruka, která se 
otvírá, aby nabízené nebeské poklady 

chopila a osvojila. Když pak víra takto kázání 
svým „Amen!“ potvrdila, přikládá k tomu Pán 
svou nebeskou pečeť slovy: „Podle víry tvé 
staniž se tobě!“ Vidíte, toť přičína, že mi „Amen“ 
je tak velice milé a že pro mne potom teprv 
nastává to nejdůležitější, totiž řeč Ducha svatého 
k mému srdci, kteroužto mne uvnitř posiluje a 
mou vděčnou lásku rozněcuje. Tuto řeč ovšem 
neslyší každý, protože „tělesný člověk nechápe 
těch věcí, kterou jsou Ducha Božího.“ (1. Kor. 2, 
14) Ale poslouchejte slova Božího nejenom ušima 
ale srdcem a přihlaste se k němu skrze víru a 
budete řeč tu také slyšeti.“   

 

Věren v mále 
Chudý, chromý, nepříliš duševně nadaný muž 

pracoval každodenně v těsném, dusném 
pokojíku, byl pomocníkem sedlářským, a práce 
jeho trvala denně dvanácte hodin. Slyšel 
nedávno v kázání slovo, jež nebyl s to cele 
pochopiti; že totiž i práce nejnižšího druhu může 
býti povznešena na skutečnou službu Boží. 

 Kdysi vyhlédl z okna, a spatřil, kterak 
splašený kůň tady divoce uhání s povozem, v 
němž seděla hrůzou bledá paní se svým dítětem. 
Tu přiskočí v pravý čas jeden z kolemjdoucích k 
pádícímu koni, a uchytnuv pevně otěže, vší silou 
zdržuje koně, a ač sám kus cesty vlečen, přece na 
konec šťastně koně přinutí zastaviti. – Tu 
pronikla duší sedlářovou mocně myšlenka: „Co 
by se asi bylo stalo, kdyby otěže onoho koně 
nebyly jak náleží dbale a pevně pracovány? Jistě 
by se byly zpřetrhaly přílišným napětím, a – 

životy tří lidí by 
bývaly zmařeny. 
Kdo ví, nevyšly-li 
právě ony otěže z 
mé ruky!“ 

Proniknut těmito 
myšlenkami, konal 
práci svou od té 
chvíle s největší pílí 
s svědomitostí. 

MG - NL 
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NOVINKY Z BIBLOSU 

Život bez hranic - Nick Vujicic 
Nick Vujicic se narodil bez 

rukou a nohou. Zvítězil nad 
svým postižením a vede 
nezávislý, bohatý a 
plnohodnotný život, který je 
vzorem pro každého, kdo 
hledá skutečné štěstí. V 
současné době je Nick 
mezinárodně uznávaným motivačním 
řečníkem a šíří své základní poselství: 
nejdůležitějším cílem každého člověka je 
nalézt smysl života bez ohledu na problémy 
nebo zdánlivě nepřekonatelné překážky, které 
se mu staví do cesty. Nick vypráví o svém 
fyzickém postižení i o emocionální bitvě, 
kterou svedl, když se s ním snažil vyrovnat 
jako dítě, dospívající i dospělý mladý muž. 
„Nesmírně dlouho a s pocitem naprostého 
osamocení jsem přemýšlel, jestli je na světě 
někdo jako já a jestli má můj život nějaký jiný 
smysl než bolest a ponížení.“ Vypráví o tom, 
jak se pro něj víra v Boha stala základním 
zdrojem síly, a vysvětluje, že jakmile našel 
smysl života inspirovat druhé, aby se zlepšil 
jejich život i svět, nalezl i sebedůvěru 
vybudovat si hodnotný a produktivní život 
bez hranic. Nick nám všem poskytuje 
praktické rady, jak prožít plnohodnotný a 
šťastný život tím, že si vybudujeme důvěru v 
druhé, vytvoříme vztahy vzájemné podpory, 
ze kterých načerpáme sílu jít dál. Motivuje nás 
a ukazuje nám, jak se naučit přijímat to, co 
nedokážeme mít pod kontrolou, a jak se 
zaměřit na to, co ovlivnit můžeme. 

 
Jaký je doopravdy Chuck 

Norris? - Chuck Norris 
100+1 Chuckových 

nejoblíbenějších chuckovin - 
napsal osobně Chuck 
Norris. Asi ho znáte jako 
Walkera, Texas Rangera. 

Možná jste viděli nějaký akční film, ve kterém 
předvedl, jak ovládá bojová umění. Zřejmě 
máte respekt před jeho slavným kopem s 
otočkou. Nějaký ten vtip o Chucku Norrisovi 
jste nejspíš slyšeli - nebo i vyprávěli. Nebo 
dva (nebo tři nebo čtyři). Na internetu je jich 
spousta. Teď se můžete dozvědět, jak to 
všechno vidí on sám. Od nepaměti se lidé po 
celém světě ptají Chucka Norrise: „Který vtip 
nebo hláška o tobě se ti líbí nejvíc?“ Nyní, 
poprvé v dějinách lidstva, nám skutečný 
Chuck Norris prozradí 100+1 svých 
nejoblíbenějších hlášek, které o něm kolují. Za 
každou následují krátké pravdivé příhody ze 
života a nějaké ty zásady a moudra, kterými 
se sám řídí. „ ...kromě trochy humoru na 
obveselení vašeho dne využívám téhle 
knížky, abych něco řekl o Chuckových 
pravidlech, o pěti základních hodnotách, 
podle kterých žiji, rozhoduji se a píšu. Těch 
pět hodnot sumarizuje smysl mého života: 
svoboda, rodina, …“ 

 
Přátelství žen - Dee Brestinová 
Silné a vřelé ženské 

přátelství je jedinečným 
Božím darem. Ženy však 
také jedna druhou umějí 
hluboce zranit. Jaký je Boží 
plán pro přátelství mezi 
ženami? Jak máme naplnit 
touhu po blízké přítelkyni, 
kterou do nás Bůh vložil? A kde najít příklad 
pro budování zdravého a pevného vztahu, 
který nás nebude srážet, ale posilovat? Dee 
Brestinová ve své knížce povzbuzuje 
čtenářky, aby naslouchaly své touze po 
přátelství a aktivně přátelské vztahy 
vyhledávaly a pěstovaly. Na biblických 
příkladech přátelství ukazuje, jak se nechat do 
přátelství vést Bohem, jak být v přátelství 
vytrvalé, jak se v něm učit novým věcem, jak 
se přátelit s ženami, které procházejí 
zkouškami, nebo jak se vyvarovat nezdravé 
citové závislosti. Čtivá a upřímná knížka plná 
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osobních zkušeností a životních příběhů ženy 
vybízí, aby s odvahou vstoupily na novou a 
hlubší úroveň přátelství, prostoupenou 
důvěrou a blízkostí 

 
Bible hrou - Leena Laneová 
Kniha přináší mladým 

výzkumníkům biblické 
příběhy a modlitby, ale 
také hádanky, hlavolamy a 
další zábavné činnosti, 
které s biblickými příběhy 
souvisejí. Je to pomůcka, 
která dětem ve věku do pěti let pomůže 
poznávat Bibli zajímavým způsobem a 
současně je přivádět ke čtení skutečného textu 
Bible a poznávání Ježíše. Za jednotlivými 
příběhy je uveden odkaz na text Bible. Leena 
Laneová byla původně učitelkou cizích 
jazyků, ale v současnosti se plně věnuje práci 
autorky a editorky křesťanských knížek pro 

děti a mládež. V Karmelitánském 
nakladatelství vyšla v roce 2008 její kniha 
Moje první Bible. Gillian Chapmanová 
ilustrovala již více než sto knížek pro děti. 

 
Pašerákem ve službách 

nejvyššího - bratr Andrew 
Příběh holandského misionáře, 

který v dobách železné opony 
neohroženě pašoval duchovní 
literaturu do komunistických 
zemí. 

 
Ve stínu vycházejícího slunce - 

Darlene Deiblerová-Roseová 
Podivuhodný příběh americké 

misionářky a jejího muže v 
japonském zajetí za II. světové 
války. 

MG - NL 

 

ohlédnutí 
 
Už je to tak, Lenka Smyčková, aktivní zpěvačka, pracovnice s mládeží a členka redakční rady 

NL, a Jan Jureček si řekli 18. června 2011 své ANO.  
Redakční rada NL, známí a přátelé novomanželům přejí mnoho zdaru, lásky, pohody a 

Božího požehnání.  
 
 
 
 A 
N 
O 
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fotoreportáž 
ze slavnostních bohoslužeb, které se konaly 12.6.2011 u příležitosti oslavy 90ti let od založení 

Gymnázia Český Těšín, foto Otmar Humplík. 
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co nás čeká

� 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. Kontakt ve sborové 
kanceláři. 

� Expedice PROXIMA – expedice dosud 
neprozkoumaných míst plná dobrodružství a 
netradičních úkolů. V termínu 29.7. - 6.8.2011 
v lokalitě Spálov. Kontakt Štěpán Janča / 
tel. 777 140 129. 

� Letní setkání dorostu a mládeže XcamP 
organizovaný Křesťanským společenstvím se 
bude konat ve dnech od 16. – 23. 7. 2011 ve 
Smilovicích u Českého Těšína. Téma letošního 
XcamPu je „Na straně vítězů“. 

� CampFest, open air festival - Ranč 
Kráľova Lehota / SR, v termínu 4. – 7. 8.2011. 
Cena vstupenky je 21 €. Přihlášení na 
http://mpks.sk 

� 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. Proběhnou 
zároveň čtyři kurzy: Biblicko – tematický, 
Divadelní, Filmový a Taneční. Pro bližší 
informace http://kemp.semcr.cz/.  

� 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. 

� English Camp – Chcete si zlepšit 
angličtinu a zároveň zažít skvělou zábavu? 
Přemýšlíte nad tím, jak bude Vaše dítě trávit 
prázdniny? Zveme Vás na English Camp. 
Termíny: 2.-8.7. (věk 14-19 let); 4.-10.7. (věk 
13-19 let); 9.-15.7. (věk 14-19 let); 25.-19.7. (věk 
6-10let); 1.-5.8. (věk 10-15 let). Více na 
www.englishcamp.webnode.cz nebo tel: 
734 514 187. 

� 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. www.dumbible.cz. 
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inzerce 
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. 

 

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.cz stránky mládeže sboru Na Rozvoji 
 

Redakce NL 
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 
Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito členové redakce: 
J. Foberová (JF), M. Géryková (MG), J. Humplíková (JH), 
D. Harok (DH), M. Chalupski (MCH), L. Chrobočková 
(LCH),  M. Schulhauser (MSCH)  
Tisk: Martin Stařičný 
Editace: David Harok  
Zodpovídá: Jana Foberová 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přinášíme Vám luxusní 
kosmetiku z Mrtvého moře. 

 

Výhradní distributor 
VIP Cosmetics s.r.oVIP Cosmetics s.r.oVIP Cosmetics s.r.oVIP Cosmetics s.r.o    

731 138 266 
www.premier-deadsea.cz  

 


