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ŘEKNI TO DÁL 
 

 „Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“ 

Skutky 4,20 

 

Tato krátká výpověď zní z úst Petra a Jana. 

V kontextu naší kapitoly nezní na oslavě 

jejich narozenin ani při předávání prestižní 

ceny za misijní aktivity, ba naopak. Tato 

rozhodná výpověď zní z úst apoštolů právě 

ve chvíli, kdy jsou veleknězi vyslýchaní a je 

jim důrazně zakázáno mluvit o všech věcech, 

které zvěstovali, a které se týkaly 

ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše 

Krista.  

Vskutku zvěstovat plné evangelium o Ježíši 

Kristu jako Spasiteli bylo tehdy jako i dnes 

nepopulární a vyžadovalo jistou dávku 

odvahy, sebezapření, rozhodnosti a lásky. O 

jiných věcech, jako například o tom, co jsme 

viděli u sousedů, v televizi, co jsme slyšeli od 

tetičky i to, co se jen šušká po vesnici či ve 

sboru, o tom všem se nemůže mlčet a hned 

první příležitost, která se naskytne, se 

využívá proto, aby se tyto věci řekly 

ostatním, protože o tom se „nedá“ mlčet!  

Přitom jde často o negativní a zkreslené 

informace o druhých. Hovořit o těchto věcech 

však není problém, protože svět tyto smutné, 

špatné či nepravdivé informace hltá stejně 

tak, jak je špatný on sám.  

Naproti tomu zvěst o kříži Ježíše Krista je 

pro svět bláznovstvím, i když paradoxně jde 

o informaci úžasnou, velmi dobrou pro 

člověka a pravdivou.  My, křesťané, ač víme, 

že evangelium je mocí Boží ke spasení, ač 

víme, že Ježíš Kristus je cesta, pravda i život, 

máme často strach hovořit o své víře v Něho.  

Pokračování na str. 2 

SLOVO EDITORA 
Vážení čtenáři Nedělních listů, 

Prožili jsme prázdniny a máme tady zase 

nový školní rok. Možná budete 

v následujících dnech vzpomínat a hodnotit 

své prázdninové zážitky. I v tomto vydání 

Nedělních listů se ohlédneme za některými 

prázdninovými událostmi a akcemi. Čeká 

Vás ale mnohem více příspěvků. Na začátku 

to bude výzva ke zvěstování evangelia, 

zaměříme se na jedno z desatera přikázání, 

dozvíme se také, jak to může vypadat 

s přípravou svatby nebo to, jak lze žít a nejen 

přežívat, když Vám chybí docela podstatné 

části těla, a kde se o tom můžete dočíst. Ale 

nejen to. Příjemné čtení. 

MCH-NL 
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Obáváme se totiž nepřijetí, nesouhlasu nebo 

i výsměchu ze strany našich nejbližších, 

spolužáků, spolupracovníků i širšího okolí. 

Tak hodně jde křesťanům o jejich Já, o jejich 

image, že tu nejdůležitější informaci, kterou 

sami poznali a přijali, často nekomunikují dál 

svému okolí, ale pečlivě ji utajují, dokonce se 

za ni stydí, nebo se za ni i omlouvají, a to jak 

verbálním tak i neverbálním způsobem. 

Přitom křesťany v naší zemi za jejich veřejné 

přiznání se ke Kristu nikdo nevězní a 

neusmrcuje, což neplatí o všech zemích. 

Petr a Jan byli tak horliví v následování 

Krista, že prostě nemohli zůstat potichu, i 

když jim hrozili trestem. Byli tak ponoření 

v Krista, že láska k Němu a bližním byla větší 

než jejich strach, bolest, výsměch i smrt.  

Jak hluboko jsme v Krista ponořeni my? Jak 

opravdové je naše následování Krista, naše 

křesťanství?  

Nezapomeňme, že nejde jen o nás. Jde 

skutečně o záchranu lidí kolem nás. 

V evangeliích můžeme pozorovat, jak hodně 

důležité bylo svědectví těch, kteří zažili nebo 

viděli, co Ježíš dělal. Odkud by nemocná žena 

věřila, že se stačí dotknout Ježíšova oděvu? 

Co přimělo Zachea, že vylezl až na strom, aby 

viděl Ježíše? Lidé, kterým Ježíš pomohl, nebo 

kteří byli uzdravení, nemlčeli a vydávali o 

tom svědectví. Ostatní pak, když to slyšeli, 

zatoužili se s Ním setkat.  

Ať chceme nebo ne, ať už jsme v jakémkoli 

věku, neunikne nám skutečnost, že letní 

období prázdnin je za námi a začíná nový 

školní rok. Pro každého z nás to znamená 

něco jiného, možná i nového. Někdo se setká 

s novými dětmi v mateřské školce, někdo 

potká nové spolužáky na základní, střední či 

vysoké škole, na konfirmačním cvičení, 

budeme mít možná nové kolegy v práci, 

někteří z nás potkají nové lidi na různých 

jazykových, či rekvalifikačních kurzech a 

v neposlední řadě někteří z nás budou 

potkávat nové tváře na autobusových 

zastávkách či v prostředcích hromadné 

dopravy. Tak či onak, toto kalendářní období 

přináší spoustu nových, vhodných příležitostí 

k tomu, abychom se sdíleli s lidmi kolem nás 

o tom, co prožíváme s Kristem, co pro nás 

znamená v Něho věřit, co vše pro nás 

vykonal, když zemřel za nás hříšné lidi a z 

mrtvých vstal. Nemusí zaznít vždy hned při 

prvním rozhovoru plné evangelium, někdy 

lidé potřebují slyšet tu radostnou zvěst po 

troškách. Nekřesťané potřebují vidět nás 

křesťany, jak řešíme s Bohem každodenní 

situace, a potřebují se z těchto situací učit, 

jaký je Pán Bůh, jak jedná, jak miluje, jak 

odpouští, jak pomáhá, jak učí a vychovává a 

jak se stará. Slyšel jsem jedno přirovnání, ve 

kterém se říká, že křesťan je jako žebrák, který 

našel místo, kde si může vzít chléb a nasytit 

se. Zaleží pak na něm, jak s tou informací 

naloží. Chodí každý den si vyzvednout tajně 

svou dávku chleba tak, aby to nikdo nezjistil 

a neubylo mu, nebo chce všem ostatním 

žebrákům v okolí říci o té radostné zprávě 

(evangeliu), že je Pán Ježíš Kristus, který chce 

být chlebem pro každého, kdo k Němu 

přichází, byť by byl tím nejubožejším a 

nejšpinavějším (nejhříšnějším) člověkem pod 

sluncem. 

My jsme také poznali a zažili moc Ježíše 

Krista, Jeho lásku, odpuštění, mocné 

působení, proto nemlčme a nebojme se o tom 

směle hovořit. Nenechávejme si tu radostnou 
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zvěst jen pro sebe. Využijme k tomu naše 

osobní zkušenosti s Pánem, naše znalosti 

Božího slova, různé podpůrné materiály jako 

traktáty, knížky nebo třeba i nově spuštěné 

evangelizační stránky: www.hledamboha.cz.  

Vždyť Pán Ježíš zaslíbil: „Kdo se ke mně přizná 

před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým 

Otcem v nebi“ (Mt 10,32). 

 
Daniel Chlebek, 

člen realizačního týmu projektu 

téma

 

NEPOKRADEŠ V MODERNÍM POJETÍ 

 
Čas prázdnin a dovolených nám zamíchal s 

přikázáními. Mírně jsme tedy přeskočili a 

přinášíme vám zamyšlení nad přikázáním 

Nepokradeš. O přeskočená témata ochuzeni 

nebudete, najdete je v některém z dalších čísel.  

 
3. Mojžíšova 19,11 - Nebudete krást ani 

obelhávat a podvádět svého bližního. 

 
Opomeneme-li zprávy o různých 

podvodech, krádežích vlivných a začneme se 

zabývat obyčejnými lidmi, musíme dojít k 

názoru, že „nepokradeš v moderním pojetí“ je 

zřejmě pojímáno jinak, než zamýšlel 

Hospodin.  

Věřící člověk by jistě nevzal videokazetu, CD 

v obchodě, nevzal by kabelku v butiku. Ano, 

takto by se věřící nepošpinil. Ale jak to už je 

se stažením filmu, programu, hudby? Je 

vážně na místě, když věřící řekne, ale je to na 

internetu, tak je to zdarma, nebo odůvodnění, 

že já jako chudý student na tak drahý 

software nemám? 

Velmi mne zaráží u mnohých věřících, když 

řeknou, že Microsoft má hodně peněz a tudíž, 

když si stáhnu Windows, tak ho to neohrozí. 

Vážně takto chceme argumentovat před 

Kristem? Kristus řekl, že když porušíme jedno 

z těchto přikázání, celý zákon jsme porušili. 

Naším úkolem je přeci býti solí světa. Ale jak 

toto můžeme plnit, když naše pokoje jsou 

plné nelegálních kopií? Jak můžeme ukazovat 

svou jinakost světu, když krademe jako svět? 

Máme být přeci světlem, a tudíž máme mít 

vše v pořádku.  

Celý problém totiž není v tom, jestli na danou 

věc máme nebo ne. Celá věc spočívá v tom, že  

nevěříme Kristu. Nevěříme, že on je mocen 

nás zabezpečit a dát nám plnost života. Vždyť 

Kristus uvádí, že se nemáme starat o to, co 

budeme jíst, nebo co si budeme oblékat. Naše 

nedůvěra v něho nás dohání k tomu, že si 

snažíme vše obstarat o své síle. Začínáme 

hned reptat, že vše je drahé a na internetu tyto 

věci vidíme zdarma ke stažení. Ale přitom by 

stačilo trochu nebýt líný a hledat alternativní 

řešení. Na internetu je mnoho software, který 

je zdarma a mnohdy je na vyšší úrovni, než je 

komerční. Jenom to chce více hledat a více se 

učit. 
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Může nastat otázka, jak poznám, jestli je něco 

zdarma ke stažení a je to legální od toho, co je 

zdarma ke stažení a legální to není? Obvykle 

doporučuji tento klíč, pokud není uvedeno v 

licenci, že se jedná o freeware, jedná se o 

placený software. Takže pokud jsem jej 

nezaplatil, tak nemám právo jej používat. 

Jednoduše, co jsem si nezaplatil, není pro 

mne.  

Mezi věřícími rovněž panuje názor, že 

křesťanské hudební skupiny nemají nárok na 

honorář, že přeci slouží Pánu. Tento názor je 

zcestný, protože Kristus říká, že hoden je 

dělník své mzdy. Lidé hudebních skupin 

slouží Kristu darem, který dostali, zpěvem, 

tím, že si nakoupili nástroje, že do toho dali 

svůj čas. A mají tedy právo na mzdu.  

Neupírejme tedy nikomu mzdu, na kterou má 

nárok a je jedno, jestli se jedná o Microsoft, či 

hudební skupinu ze sboru. My máme vždy na 

výběr, koupíme to, na co máme a pokud na to 

nemáme, tak hold hledáme alternativní řešení 

ve shodě s vírou. Nedívejme se na okolí, že 

vlivní lidé kradou. Starejme se především o 

naše srdce, protože jsme to my, kteří jsme 

odleskem Krista a jsme také zrcadlem národa. 

Nejprve ukliďme před naším domem a pak 

jděme na politiky. Vidíme u druhých, že 

nechodí do kostela a sami zapomínáme, že 

my sice chodíme, ale pokoje máme shodné 

jako ti, co nechodí. Chodit je dobré, avšak 

dbát na Kristův zákon je lepší.  

Hledejte především jeho Království a ostatní 

vám bude přidáno. 
Miroslav Petřek 

 

 

 

ŽIVOTNÍ VYSVĚDČENÍ 
  

 Chtěla jsem blízkost 

a dostala jsem láhev. 

 Chtěla jsem rodiče 

a dostala jsem hračku. 

 Chtěla jsem mluvit 

a dostala jsem knihu. 

Chtěla jsem se učit  

a dostala jsem vysvědčení. 

 Chtěla jsem myslet 

a dostala jsem vědění. 

 Chtěla jsem přehled 

a dostala jsem názor. 

 Chtěla jsem být volná  

a dostala jsem disciplínu. 

 Chtěla jsem lásku 

a dostala jsem morálku. 

 Chtěla jsem povolání 

a dostala jsem job. 

 Chtěla jsem štěstí 

a dostala jsem peníze. 

 Chtěla jsem svobodu 

a dostala jsem auto. 

 Chtěla jsem smysl 

a dostala jsem kariéru. 

 Chtěla jsem naději 

a dostala jsem strach. 

 Chtěla jsem žít 

a ……. 
 

(překlad z časopisu Freudschaft 1990) 

 
JH-NL
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JAK PŘEŽÍT VESELKU V ZDRAVÍ A KLIDU 
 

Milí čtenáři, hned na začátku pro jistotu 

upozorňuji, že v tomto článku píšu o svatbě 

z hlediska spíše organizačního než z hlediska 

hlubšího smyslu tohoto jedinečného obřadu. 

Takže v tom, prosím, nehledejte nějaké hlubší 

poselství a berte to s rezervou :-)  

Dívky se na svoji svatbu mnohdy těší ještě 

dříve, než mají vůbec jistého ženicha. V tomto 

ohledu jsem nebyla žádnou výjimkou, navíc 

přímo v našem domě byl zřízen salon se 

svatebními šaty a tak mě vystavené šaty občas 

provokovaly k úvahám o svatbě. Dokonce 

jsem si kdysi dávno vybrala i místo obřadu i 

hostiny a fotografku (a že to bylo úplně jinak, 

je jen drobný detail), takže „vše“ vlastně bylo 

zajištěno dávno před tím, než jsem měla 

jistotu, zda se vůbec kdy vdám.  

Nicméně, najednou se stalo, že jsem 

skutečně začala se snoubencem plánovat 

svatbu, prvotní růžové plány šly stranou a 

začalo se uvažovat v reálních mezích. 

Najednou jsem zjistila, že svatbu neplánuji já 

se snoubencem, nýbrž já se snoubencem, 

s maminkou, tatínkem, brácho-svědkem, 

snoubenco-svědkem, nastávající tchýní, 

tchánem, tetičkou, strýčkem, švagrovou... 

Samozřejmě všichni měli o MOJÍ svatbě 

nějakou představu; jenže některé představy se 

ukázaly jako značně nekompatibilní. Nevadí. 

Hodně se diskutovalo a tak jsme sumu 

představ časem uhnětli do poměrně jednolité 

hmoty. 

Mezi všemi těmi přípravami dokončovala 

maminka studium na vyšší odborné škole, 

bratr (mezitím co se chystal na roli svědka) 

obíhal úřady, aby si zařídil výjezd do USA, 

který se měl uskutečnit jen pár dní po svatbě, 

tatínek zas připravoval byt na výměnu oken, 

která se taktéž měla uskutečnit pár dní po 

svatbě. Inu, doma bylo veselo. Ani tchánovci 

se nenudili. Přenechávali mně a Honzovi byt 

a tak museli urychleně dokončit rekonstrukce 

na baráčku, do kterého se měli přestěhovat. 

Přitom balili věci na svém původním bydlišti 

a my jsme se snoubencem jen odhadovali, co 

asi zůstane v našem bytě a co zmizí. 

V posledních dvou týdnech jsem měla diář 

v ruce cca dvacetkrát denně a telefon jsem 

v podstatě z ruky ani neodkládala. Položky 

v diáři vypadaly asi takto. Zavolat kadeřnici a 

domluvit se na schůzce. Zkouška účesu. 

Poslední zkouška šatů. Nejposlednější 

zkouška šatů! :( Velkosklad květin. Výroba 

kytic na stoly. Výroba výzdoby na obřad. 

Koupit košili ženichovi. Schůzka s pastorem. 

Nejposlednější schůzka s pastorem. Objednat 

koláče. Vyzvednout koláče. Balení koláčů. 

Rozvoz koláčů. Zajet do restaurace, domluvit 

jídlo, výzdobu. Napsat mail kapelám. Napsat 

mail DJ-ovi. Napsat mail svědkům. Sbalit se 

na svatební cestu. Mamka – slavnostní 

předání diplomu. 

Ano, je to tak. Maminka zdárně absolvovala 

a tak jsme den před svatbou tleskali jí a 

dalším novopečeným diplomovaným 

specialistkám. Když jsme pak sedli v pizzerii 

na oběd, byla jsem nejvíce nervózní z toho, jak 

málo jsou ostatní nervózní! Vždyť je potřeba 

zajet pro dorty a s dorty do restaurace a 



NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo / 28. srpna 2011 Strana 6 

zavést výzdobu do kostela s vyzkoušet líčení 

a...!!! Dnes jsem samozřejmě ráda, že se mojí 

hysterií nenechal nikdo nakazit :-) 

Navíc do toho přípravy na svatební cestu. 

Měli jsme odjíždět kolem 3:30 v noci po 

svatbě vlakem do Prahy a odtud letecky do 

Tuniska. Ve čtvrtek večer před svatbou mi 

můj milý zavolal, aby mi velmi plaše oznámil, 

že právě zjistil, že mu vypršela platnost pasu. 

V tu chvíli se o mě pokoušely mdloby, ale 

řekla jsem si, ne, nebudu hystericky křičet do 

telefonu. A řekla jsem Honzovi, že v pátek 

ráno rozhodíme sítě a zjistíme u známých i 

neznámých, zda by šel pas nějak protekčně 

zařídit. Honza mimo jiné navrhoval, že bych 

při nejhorším mohla jet na svatební cestu 

sama, což mě vážně pobavilo :-))) Pane Bože, 

tak tohle můžeš vyřešit jedině ty, říkala jsem 

si v modlitbě. V pátek časně ráno začal Honza 

skrze facebook, Skype, ICQ, SMSky a kdoví 

jakou další vymoženost zjišťovat, zda nemá 

někdo známosti na magistrátu. A protože nás 

má Pán Bůh fakt hodně rád, tak nám byla 

jedna známost dohozena. Byla to zázračná 

paní B., která nejen, že během pátečního   

(pátečního!!! víte, co znamená pro úředníky 

pátek) dopoledne vyřídila snoubenci pas, ale 

navíc byla neskutečně milá a prohlásila, že až 

budeme v budoucnu něco potřebovat, máme 

se na ni směle obrátit. Vážení, opravdu někdo 

takový na našich úřadech existuje! 

Mimochodem, když jsem šla k paní B. po 

svatbě zařizovat nové občanské průkazy, 

měla ještě na své nástěnce naše svatební 

oznámení, které jí Honza v rámci vyřizování 

pasu podaroval :-) Takže se mi ulevilo, že 

nepojedu na svatební cestu sama :-) 

Další perlou v přípravách naší svatby bylo 

téma „VENKU“. Já i snoubenec jsme zatoužili 

mít obřad nikoliv v kostele, nýbrž v parku 

před kostelem. Moje rodičovstvo z toho 

nebylo zrovna nadšeno, protože v případě 

nepřízně počasí mohly vzniknout neskutečné 

potíže, každopádně my jsme si zachovávali 

optimismus a víru v dobré počasí. Na drátě 

jsem měla židlovou koordinátorku Hanku a 

byla jsem odhodlaná v případě mraků na 

sobotní ranní obloze volat a nařídit 

přeorganizování obřadu do kostela. Opravdu 

jsem v sobotu ráno objevila na obloze nehezké 

mraky. S lítostí jsem zavolala mému 

skoromuži a následně Hance, že to tedy dáme 

do kostela. Jenže! Náš přítel, amatérský 

meteorolog, který kvůli nám zapnul svoji 

meteorologickou stanici, nám v SMS nahlásil, 

že pršet by mělo až od 14:00. V zoufalství jsem 

začala dělat rychlý průzkum v našem bytě, 

tedy mezi všemi sestřenicemi, bratranci, 

tetičkami a strýčky, co soudí o momentální 

meteorologické situaci oni, aneb zda „uvnitř“ 

či „venku“. S úžasem jsem sledovala, jak mi 

většina lidí doporučuje uspořádat obřad 

venku. A když i tatínek pronesl větu „Já bych 

to možná přece jenom udělal venku, co?“, tak 

jsem nevěřila vlastním uším. Opět jsem 

nažhavila drát s koordinátorkou Hankou, 

odvolala jsem dříve odvolané, slíbila dříve 

slíbené, zkrátka obřad že bude venku. Nutno 

podotknout, že jsem ale nemohla z hlavy 

vytlačit katastrofický scénář a v duchu jsem se 

viděla, jak utíkám ve svatebních šatech z deště 

do kostela a přitom nahazuju na záda jednu 

z reprobeden, aby nezmokla. 
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Pak už ale dorazil ženich s rodinou a poté, 

co se mu podařilo mě vykoupit (i když jsem 

měla vážné obavy, že bratr bude při 

vyjednávání nekompromisní) nám oba 

rodičovské páry požehnaly do manželského 

života. A fičelo se do kostela, resp. ke kostelu. 

Pastor Radek v teniskách byl vysmátý a hýřil 

vtipem. Sice foukal vítr, ale když jsme chválili 

Pána v písních, prosila jsem, ať nezaprší. 

Největším zázrakem pro mě ten den nebylo 

to, že skutečně začalo lehce poprchávat 

dlouho po obřadu, ale to, že ve chvíli, kdy 

jsem se svým nastávajícím přistoupila před 

pomyslný oltář, po týdnech stresu se v mém 

roztřeseném srdíčku rozhostil neskutečný 

klid. Najednou už jsem mohla jen poslouchat 

pastora, zpívat chvály a těšit se na manželství. 

Dalo by se vykládat dál, máme totiž více 

„požehnání než rozumu“, a tak není zážitků 

nazbyt. Třeba o tom, jak jsem se na cestě do 

Prahy pohádala s průvodčím, nebo jak nám 

málem uletělo letadlo a nás museli vyvolávat 

z letištního rozhlasu. Ale už to raději zkrátím. 

Jednoduše, svatba je super věc, když na ni 

vzpomínáte :) Ta naše byla ÚŽASNÁ 

především díky Pánu Bohu a díky spoustě 

skvělým lidem, kteří nás v tento den přišli 

podpořit nebo nám pomáhali s organizací. A 

na předsvatební stres už dnes vzpomínám 

s úsměvem „zkušené ženy“... ;-) 

 
Lenka Jurečková (roz. Smyčková) 

 

 

 

TÁBOR DOROSTU 
 

Letošní tábor, který se konal od 29. 7. 2011 

do 6. 8. 2011 na Spálově, se jmenoval 

"Expedice Proxima". Bylo to o tom, že 

skupinka průzkumníků (táborníci) se vydala 

na neprozkoumaný ostrov "Tahu Nao" 

(Spálov), kde žil kmen "Naktu"(vedoucí). 

Táborníci byli rozděleni do třech skupin: 

Kulturistická, Biologická a Servisní. Skupinka 

kulturistů měla za úkol zjišťovat všechno o 

kultuře kmene Naktu, biologové měli za úkol 

zjistit něco o rostlinstvu a zvířectvu ostrova a 

servisní skupinka měla za úkol např. vyléčit 

nemoc domorodců, vyrobit oštěp pro 

náčelníka atd. 

Na začátku naší expedice nás jedna z členek 

Naktu provedla po posvátných místech 

tohoto kmene. Poznali jsme posvátný strom, 

který dával jednou za rok dobré ovoce 

(bonbóny), pohřebiště, bývalé obětiště atd. 

Poté jsme byli seznámeni s rostlinstvem 

ostrova. Poznali jsme např. kontryhel, 

pryskyřník prudký a další různé léčivé, ale i 

jedovaté rostliny. 

Každý večer nám náčelník kmene přečetl 

jejich legendu. Tyhle legendy se hodně 
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podobaly příběhům z Bible. Byly o stvoření 

světa, nebo o svržení Satana z nebe. Akorát 

jejich Satan byl ještěr Mangal, který se začal 

považovat za 

Boha a tak ho 

Bohové 

kmene Naktu 

proměnili v 

ještěra s 91 

nohama. 

Kmen mu 

říkal stonož.  

V úterý byl 

velký výšlap, 

kdy jsme šli z 

tábora na 

zříceninu 

hradu jménem Vikštejn. Cesta byla dlouhá asi 

16 kilometrů. Všichni jsme si ten výšlap užili,i 

když jsme byli na konci sil.  

Ve čtvrtek v noci byla noční bojovka. Měli 

jsme za úkol projít lesem po tmě a bez 

baterky. Vedoucí byli rozmístěni po celé noční 

trase a různě nás strašili. Když jsme se vrátili 

do tábora, šli jsme spát. 

V pátek jsme měli hry jen do oběda. Po 

obědě jsme už pomalu začali balit teepee, 

abychom toho v sobotu neměli moc. Tu noc 

nám byly uděleny ceny, dostali jsme náramky 

na památku a byla zrušena večerka . V sobotu 

ráno se začalo balit a kolem poledne se jelo 

domů. 

I když někdy pršelo, většinou bylo krásně, 

že jsme se mohli koupat v řece, a tábor se nám 

moc líbil. 

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat 

našim dvěma kuchařům, kteří se starali o to, 

abychom hlady nezkolabovali. Děkujeme i 

vedoucím za skvělý program a těšíme se na 

další tábor.  

 
Dominika Baronová 

 

Vážení čtenáři, na následující řádcích Vám přinášeme zkrácenou verzi rozhovoru s letošním 

evangelistou na XcamPu Alexanderem Barkocim. Příspěvek původně vznikl pro táborové noviny Mokro 

fuska.  
Alexander Barkoci se narodil roku 1955, od konce 80. let sloužil jako slovenský baptistický kazatel, nyní 

působí jako evangelista na volné noze. 

 

NEJŠŤASTNĚJŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ NÁM PORADIL, JAK NA 

TO! 
 

Jaké myšlenky se vám honily hlavou, když 

jste jel na XcamP? 

V první řadě jsem myslel na to, že jsem velmi 

zodpovědný za to, co budu říkat a jak budu 

jednat, abych sloužil především Bohu a potom 

uměl posloužit i lidem. Celá ta moje 

představa o XcamPu nebyla o užívání si 

nějakého volného času, ale byla o 

zodpovědnosti za každé slovo, za každý 

skutek, za přístup ke každému člověku.  

 

 

 

Vzpomínáte na nějaký váš životní souboj, 

težké rozhodnutí? 

Myslím, že vždycky jsem věděl, jakým 

směrem mě Bůh chce vést. Když mě jako 

dvouletého chlapce našli křesťané venku na 

ulici plakat a ptali se mě, proč pláču, řekl jsem 

jim, že pláču, protože mi nedovolí být 

kazatelem.  

 

V jedné evangelizaci mluvíte o tom, že 

máme být oddaní Bohu celým srdcem, ale je  
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to vůbec možné s ohledem na naši 

nedokonalost? 

Je to dobrá otázka. Miluju otázky, a proto 

bych na to odpověděl takhle: v 2. listu 

Korintským 10, 3  je takové slovo, které říká, 

že máme zamknout svou mysl do poslušnosti 

Kristu. Písmo nám říká o tom, že musíme 

udělat rozhodnutí celým srdcem, ale okamžitě 

to všechno celým srdcem nefunguje, protože 

celé srdce je celá mysl, celá vůle a celé city a to 

je určitý proces, který probíhá v životě 

křesťana. Je to zápas života, to, k čemu 

směřujeme, je to takové vyvrcholení, když už 

vím, že celá moje mysl, celé moje city patří 

pod vládu a moc Ducha Svatého. Ale je to 

proces. Nejde to okamžitě.  

 

Jak se bránit ochladnutí vztahu s Bohem? 

Na tuhle otázku mám skoro dvouhodinové 

kázání.:) První láska, to je točení se ve své 

mysli kolem Ježíše Krista. Osou myšlení 

člověka, který je na začátku tohoto vztahu, je 

právě Ježíš Kristus. A když se člověk točí 

okolo Pána Boha, tak roste do moudrosti a 

získává jeho dary. Ale ďábel dělá všechno 

proto, aby z toho točení okolo Boží osy 

člověka vytrhl a člověk se začal točit okolo 

sebe. Dokud se jeho osa točila kolem Krista, 

tak se rozšiřoval okruh jeho zájmů: modlil se 

za všechny, za přátele, za celou obec, za celý 

svět, ale ve chvíli, kdy Satan člověka vytrhl z 

této osy,  se okruh jeho zájmů  začal zužovat. 

Jak se dá navrátit do té první lásky s Bohem? 

Člověk se musí přestat soustředit na sebe a 

místo toho se zabývat Ježíšem Kristem. 

 Radujte se a buďte s Pánem. 
 

Beobe&Magna 
                                                                                                                    

 

CAMPFEST A RODIČE
 

Když se řekne Campfest, všichni si jistě 

vybaví křesťanský festival na Slovensku, plný 

především hudby, ale také zamyšlení, umění 

nebo sportu. Pro mládež. Jak k tomu přijdou 

ti, kteří jsou sice stále mladí, ale podle okolí 

už podobné akce nejsou pro ně? Rozhodli 

jsme se překonat zavedené stereotypy, sbalili 

stan, pár karimatek, propanbutanový vařič, 

tříletou Kristýnku i náhradní ponožky a 

 

 

vydali se strávit čtyři dny do ozvučených 

Nízkých Tater.  

Největší nadšení na úvod u dcery vzbudil 

oranžový identifikační náramek, kterým se 

chlubí dodnes a vypadá to, že minimálně do 

dalšího roku zůstane na její ruce. Největší 

nadšení u nás rodičů vzbudil kus louky, 

označený jako Prostor pro rodiny s dětmi. To 

aby řvoucí děti nerušily unavené mládežníky 

a řvoucí mládežníci nerušili unavené děti. A 

když jsme se činili, abychom postavili náš 

plachtový příbytek a za zády se nám ozval 

dětský hlásek: „Ahoj. Já som Lenička. Budeme 

si hráť?“, radost byla dokonána . Lenička 

z vedlejšího stanu se okamžitě stala 

Kristýnčinou nejlepší kamarádkou a já si 

říkala, že pořád jsme ještě slabší hráči, protože 

s sebou kromě rodičů měla rovnou tři 

sourozence.  

Tolik programu jako zamlada jsme si 

pochopitelně neužili, protože nejčastěji jsme 
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se střídali na dětském programu. Ale ono 

desetiminutové slovo pro děti přivede 

k zamyšlení i dospělé. A když se asi pětiletá 

holčička modlila za hladovějící děti v Africe, 

všichni přítomní starší dvanácti let nenápadně 

vytahovali kapesníky. Místo na chvály pro 

mládež jsme chodili na chvály pro děti a 

zjistili, že písně známé z našich nedělek jsou 

oblíbené všude. Šáša v barevném oblečení 

dětem maloval na obličej a Kristýnka si 

nenechala vymluvit, že to je klaun, a ne Klaus. 

Mohla jsem si beztrestně zaskákat na 

trampolíně pod záminkou doprovodu dítěte. 

Vaření na propanbutanovém vařiči bylo 

dobrodružné, těstoviny nemůžu momentálně 

ani vidět. Stan jsme postavili v divném 

ďolíku, takže jsme každé ráno vstávali 

rozlámaní jak tatranky z našeho batohu. A 

když jsme poslední večer všichni zavítali na 

koncert rockové formace Verra Cruz a já si 

říkala, že Kris asi odpadne a odporoučíme se, 

začala s Leničkou tancovat tak, že se 

kolemstojící mládežníci měli ještě co učit.  

Letošní Campfest jsme si opravdu užili, i 

když jinak než dříve. A co z toho vyplývá? Že 

i rodiče s dětmi se nemusí cítit jako zralí do 

starého železa. Stojí to sice nějakou námahu a 

občas i nervy, ale věřím, že i děti zrovna 

takový festival, jako je Campfest, ocení.  

 
JF-NL

 

recenze

NICK VUJICIC – ŽIVOT BEZ HRANIC 

Představte si, že nemáte ruku. Docela 

děsivé, že? Jak pak může člověk psát na 

počítači, přebalovat děti, mýt nádobí? A co 

když nemáte ani druhou ruku? Ještě horší… 

A co teprve, když nemáte dvě ruce, jednu 

nohu a z druhé nohy jen malinký kousek. Jací 

byste byli, kdyby vás tohle potkalo – naštvaní 

na Boha, na celý svět? 

Nick Vujicic, autor knihy Život bez hranic, 

vypadá právě tak. Naštvaný, smutný ani 

zlomený však není. Jezdí po celém světě, umí  

surfovat, aktivně sportuje, přednáší. Jak toho 

dosáhl, popisuje v knize Život bez hranic. 

Vždy mu nebylo do smíchu. Když se narodil, 

jeho matka se na něj odmítla byť jen podívat. 

Jako dítě chtěl spáchat sebevraždu, aby nebyl 

své rodině na obtíž. Trvalo mu delší dobu, než 

přijal sebe sama. Víra v Boha mu však 

dodávala sílu. Dnes tvrdí, že naději lze najít i 

během nejobtížnějších zkoušek a protivenství. 

Jeho povzbudivá slova motivují spousty lidí, 

kterým přednáší. Říká například: „Naše 

schopnost logicky přemýšlet pro nás může 

být požehnáním i prokletím. Stejně jako moji 

rodiče se asi i vy užíráte obavami a starostmi  

z budoucnosti. Často to ovšem dopadne tak, 

že navzdory obavám je vše mnohem menší 

problém, než jste si mysleli. Na pohledu 

vpřed a plánování budoucnosti není nic 
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špatného, ale uvědomte si, že vaše nejhorší 

obavy nakonec mohou skončit tím nejlepším 

překvapením. Velmi často v životě všechno 

dopadne dobře. … Možná s vámi právě teď 

život zametá. Možná si říkáte, jestli se vaše 

vyhlídky někdy zlepší. Já vám říkám, že si ani 

nedokážete představit, co dobrého na vás 

čeká, když se odmítnete vzdát. Soustřeďte se 

na svůj sen. Dělejte, co je zapotřebí, abyste 

mohli kráčet dál. Je ve vaší moci změnit 

podmínky, v nichž žijete. Běžte za svou 

touhou, ať je jakákoliv.“ 

Jestli vás tedy zajímá, jak se z těžce 

handicapovaného dítěte vyklube veselý a 

sebevědomý mladý muž, přečtěte si jeho 

knihu. Motivující slova vás povzbudí i v těch 

horších okamžicích. Obsah knihy jen tak 

vystihnout nelze. Když ji ale přečtete, možná 

se na sebe i na okolní svět budete dívat trochu 

jinýma očima. 

 
JF-NL

 

z dějin české reformace 

 

 

 

MARTIN LUPÁČ 

Narození Martina Lupáče (zvaného 

z Chrudimi) lze datovat zřejmě někdy na 

konec 14. století. Studoval na universitě 

v Praze, vyučoval jej např. Jakoubek ze 

Stříbra. Během studií se zapojil do protestních 

akcí proti prodávání odpustků v roce 1412. 

Přiklonil se k husitskému hnutí a později 

působil ve východních Čechách, byl farářem 

v Chrudimi. Později zastával kněžskou funkci 

i v Klatovech. 

Martin Lupáč se angažoval na 

diplomatickém poli, v roce 1429 jednal jako 

jeden z husitských vyslanců v Prešpurku 

(dnešní Bratislavě) s císařem Zikmundem. 

Později se také účastnil rozhovorů se zástupci 

basilejského sněmu v Chebu a posléze byl 

členem poselstva vyslaného do Basileje, kde 

se objevil několikrát. Se Zikmundem 

vyjednával i po bitvě u Lipan. 

Roku 1435 se Jan Rokycana stal 

arcibiskupem a Martin Lupáč byl spolu 

s Václavem z Mýta zvolen za jeho pomocného  

(či světícího) biskupa. Jeho názory a postoje 

byly poněkud radikálnější než Rokycanovy. 

Stejně jako Rokycana byl přívržencem Jiřího 

z Poděbrad a po boku svého arcibiskupa 

přispěl ke vzniku Jednoty bratrské. 

Tento husitský theolog sepsal několik spisů, 

např. po zrušení Basilejských kompaktát 

papežem Piem II. v roce 1462 napsal dílo 

Contra papam. Kompaktát se zastával i 

v polemice s filosofem a theologem 

Mikulášem Kusánským. Upravil také text 

českého překladu Nového zákona. Zemřel 20. 

dubna 1468. 

MCH-NL 
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tip na výlet 

 

MĚLNÍK A OKOLÍ 

 
Pokud se vypravíte např. na podzimní výlet 

do středních Čech, můžete kromě dalších 

míst, která stojí za zhlédnutí, navštívit věnné 

město českých královen, Mělník, jež je známé 

jako místo, kde se setkávají dvě velké české 

řeky - Labe a Vltava. Někoho může překvapit, 

že nejen na jihu Moravy, ale  i v těchto 

severnějších končinách, se pěstuje vinná réva. 

Na úsvitu českého státu v oblasti Mělnicka 

sídlil kmen Pšovanů, z nějž pocházela 

manželka knížete Bořivoje, Ludmila. Vinná 

réva se zde začala pěstovat v době knížete 

Boleslava II. (zemřel r. 999). 

Samotné město, jež vyrostlo v podhradí 

staršího hradu, vzniklo ve 13. století. Karel IV. 

z města učinil trvalé věnné město, jež náleželo 

jako věno manželkám českých králů. Tento 

panovník nechal do Mělníka přivézt vinné 

odrůdy z Champagne a Burgundska. 

V dalších staletích nebyl Mělník příliš zasažen 

průmyslem, zato zemědělství hrálo stále 

důležitou úlohu. V současnosti má město 

Mělník 20 000 obyvatel. 

Z místních památek můžete navštívit např. 

kostel sv. Ludmily, u něhož je postavena 

dřevěná zvonice. Zvonice na své nynější místo 

byla přenesena až roku 1895. K místu, na 

němž stojí kostel, se váže pověst, podle níž 

zde nocovala kněžna Ludmila, neboť ji po její 

konverzi ke křesťanství pohanští obyvatelé 

nepustili do svého sídla. Dovnitř kostela se 

však nedostanete jen tak lehce, je přístupný 

pouze v neděli vpodvečer při mši. 

Výraznou stavbou je kostel sv. Petra a Pavla, 

jenž trůní na kopci nad soutokem Labe a 

Vltavy . Chrám byl vystavěn v románském 

slohu, přestavěn byl v 15. století do 

pozdněgotické podoby. V kostelní kryptě je 

umístěna kostnice, kosterní pozůstatky jsou 

sestaveny do podoby kotvy, kříže a srdce, 

které symbolizují víru, naději a lásku. 

Vystoupat můžete také na kostelní věž, odkud 

z výšky 37 metrů můžete pozorovat bližší i 
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vzdálenější okolí, samozřejmě s ohledem na 

počasí. 

Z dalších památek lze jmenovat městské 

podzemí, které vznikalo zřejmě od závěru 13. 

století. Podzemní prostory jsou ve značné 

části vyraženy v opuce 8-10 metrů pod 

dnešním terénem. 

 

  Významnou památkou je zámek, který je 

od 18. století majetkem významného 

šlechtického rodu Lobkowiczů. Na zámku je 

umístěna galerie, jež umožňuje shlédnout díla 

významných umělců. Na zámku je kromě 

jiných prostor samozřejmě i kaple. Tu 

původně založila manželka Karla IV. Eliška 

Pomořanská. Nejprve byla zasvěcena sv. 

Ludvíkovi, ale po rekonstrukci v 17. století 

byla znovuvysvěcena a zasvěcena sv. 

Ludmile, jejíž křest Metodějem je zobrazen na 

oltářním obraze. Zámek také ve svých  

nejspodnějších patrech nabízí možnost 

navštěvy vinných sklepů. 

Na zdejším náměstí je kromě radnice 

situováno i muzeum. Tato kulturní instituce je 

umístěna do prostor bývalého kláštera 

kapucínů. Zvídaví návštěvnící zde mohou 

zjistit, jak probíhal život ve středověkém 

městě, či jak to v minulosti vypadalo 

v městských i venkovských obydlích. 

V muzeu je možné zhlédnout také 

přírodovědeckou expozici. Ani zde, v muzeu, 

se místní nezapomněli pochlubit svou 

vinařskou tradicí. Vystaveny jsou předměty, 

které souvisejí s vinařstvím, ale ve sklepení je 

možno vína také ochutnat. V jiné budově 

muzea je otevřena výstava kočárků, která 

zachycuje jejich vývoj od 2. poloviny 19. 

století do 60. let století minulého.  

V okolí Mělníka se nachází Vrátenská 

rozhledna, postavená na 508 metrů vysoké 

Vrátenské hoře. Pozorovat okolí můžete 

z ochozu, jenž je umístěn 25 metrů nad zemí. 

Další zajímavou památkou v okolí Mělníka 

je hrad Kokořín, nacházející se v chráněné 

krajinné oblasti Kokořínsko. Hrad vznikl 

patrně v půli 14. století, kdy jej nechal postavit 

Hynek Berka z Dubé. Od 16. století se hrad 

neudržoval a jeho stav se tak zhoršoval. 

Zřícenina hradu si získala oblibu romantiků, 

např. Karla Hynka Máchy. Významným 

změnou pro hrad Kokořín je rok 1896, kdy 

zdejší panství a s ním i zříceninu získal 

šlechtic Václav Špaček, jenž se rozhodl ji 

obnovit. Rekonstrukce začala v roce 1911. 

V roce 1950 se hrad stal státním majetkem, ale 

před několika lety byl opět předán rodině 

Špačků. 

Hrad se nachází v chrěněné krajinné oblasti 

Kokořínsko, vzniklé roku 1976. Oblast je 

charakteristická přítomností pískovce, jehož 

eroze vytvořila několikerá skalní města. 

Další informace můžete získat např. na 

adresách www.melnik.info či www.hrad-

kokorin.cz.  

 
MCH-NL 
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co nás čeká

 Izrael žije – Am Jisrael Chai! Takový je 

název konference, která se uskuteční 

v evangelickém kostele Na Nivách v Českém 

Těšíně: 17.-18. září 2011.  

 

Program: sobota 17. září 2011: v 10.00 hod. – 

zahájení 

- historický blok 

- skupina Halevaj 

- vzpomínka pamětníka holocaustu 

přestávka na oběd – občerstvení – možnost 

prezentace různých organizací  

ve 14.00 hod. – odpolední blok 

- prezentace ICEJ 

- hudební vystoupení 

hlavní řečník – David Parsons – ředitel ICEJ 

v Jeruzalému pro styk s médii – překlad 

Mojmír Kallus 

-modlitby za Izrael 

 

– koncert hudební skupiny „SIMCHA“ 

v 17.00 hod. 
 

neděle 18. září 2011: v 10.00 hod. – 

bohoslužby v rámci evangelického dne 

- ve 14.00 hod. – přednáška Davida Parsonse 

 

Účastníci a zájemci hlaste se na adresu: 
konference@icej.cz 

uzávěrka přihlášek nejpozději do 10.9.2011 

VSTUP ZDARMA 

 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. 

 

 Sjezd (nejen) evangelické mládeže se 

letos koná od 30.9. do 2.10. 2011 v Jihlavě. Téma: 

Voko bere! Příležitosti a rizika v našem životě. 

Další informace a přihlašování na: 

http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2011 

 

 1.-31. srpna sleva 10% na všechny 

knihy z nakladatelství Návrat domů. více na: 

www.usvit.cz 

mailto:konference@icej.cz
http://www.dumbible.cz/
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 Centrální mládežové bohoslužby SCEAV se konají ve sborovém centru Hutník 

v Třinci 28. srpna v 17 hodin. 

 

 10. Konference rodin se bude konat 28.-30.10.2011 opět v hotelu Relax v Rožnově pod 

Radhoštěm. Ubytování hotelové kvality poskytuje ideální zázemí pro rodiny s dětmi. Paralelně 

s programem pro dospělé probíhá zvlášť program pro děti od 5 let a výše. Více na: 

http://kr.sceav.cz/ 

 

 Poradní odbor pro otázky životního prostředí při SR ČCE, Ekologická sekce ČKA a 

Česká křesťanská enviromentální síť vyhlašují na neděli 18.září 2011 a sobotu 17.září 2011 již 

čtvrtý ročník akce s názvem "Do kostela na kole". Smyslem této celorepublikové ekumenické 

akce je propagovat cyklistickou dopravu, která je, stejně jako pěší chůze, šetrná k životnímu 

prostředí a ve srovnání s automobilovou dopravou nepoměrně levnější, zdravější a na kratší 

vzdálenosti dokonce statisticky rychlejší. 

 

 Rozhovory s vystupujícími i dalšími zajímavými osobnostmi, zamyšlení i vtipy 

z letošního XcamPu můžete najít v táborovém deníku Mokro fuska. Dostupné na 

http://www.xcamp.cz/ke-stazeni/. 

Nahrávky přednášek, seminářů, fota a videa z letošního Campfestu budou dostupné na 

www.mpks.sk/campfest. 

 

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli na vydání brožurek svědectví absolventů gymnázia. 

Brožurky jsou skvělým misijním materiálem, který se dostává do rukou širší veřejnosti.  

 

Rovněž děkujeme všem, kteří přispěli na akci malování a na nové osvětlení v sálku. Ceníme si 

toho, že i v nelehké době vám nejsou sborové záležitosti lhostejné. Ochotného dárce miluje Bůh. 

 
KŘESŤANSKÁ SLUŽBA našeho sboru hledá posily. Pokud vás Bůh volá do služby a máte 

ochotu sloužit druhým, nepřeslechněte Jeho hlas! Křesťanská služba našeho sboru navštěvuje 

nemocné, blahopřeje k narozeninám, pečuje o starší členy sboru. Tyto skutky víry jsou možná 

skryté, vyžadují obětavost, nejsou placené, ale jistě jsou zapsány v nebesích u Boha, takže 

odměna nikoho nemine. Cítíte-li se osloveni, hlaste se prosím u sestry Heleny Cieslarové, 

farářů nebo kurátora sboru.  

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. 
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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),  J. Humplíková (JH),  M. Chalupski 

(MCH), L. Chrobočková (LCH),  M. Schulhauser (MSCH)  

Tisk: Magdaléna Géryková  

Editace: Michal Chalupski 

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.o 
731 138 266 

www.premier-deadsea.cz 
 

http://www.ccectesin.cz/

