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Čtení: Lk 10,25-37; 1 J 4,7-12; Ž 119,145.147.151.156a.159b 13. neděle po Trojici

SLOVO EDITORA
Vážení čtenáři, právě se Vám dostává do 

rukou zářĳové číslo Nedělních listů. Toto 
číslo jsme se snažili pojmout tématicky. 

V běžném životě prožíváme několik roků 
zároveň. Je to rok kalendářní, rok křesťanský 
a pro mnoho z nás je důležitý i rok školní. 
Právě září je měsíc, kdy zahajujeme školní 
rok a toto zahájení nám přináší mnoho změn. 
Ať jsme v pozici žáka či studenta, nebo rodiče 
nebo třeba učitele. Redakční rada Nedělních 
listů oslovila všechny ty, kterých se školní rok 
nějak dotýká, aby nám napsali, jak prožívají 
přechod z prázdnin do učení, jak vnímají 
shon v prvních zářĳových týdnech a jak se to 
odráží do jejich osobních životů.

Dále v tomto čísle najdete ohlédnutí se 
za historií formou vzpomínky na naše 
reformátory.  

Rovněž nesmí chybět ani náš seriál výkladů 
na téma Desatero přikázání. V tomto čísle se 
budeme zabývat přikázáním nezabĳeš.

Redakční rada Nedělních listů Vám přeje 
příjemné počtení.

DH - NL

„A tak moji milovaní bratří, buďte pevní, 
nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle 
Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu 
marná.“ 1. Kor. 15, 58

JE VYMALOVÁNO!
Plakát z vitríny zmizel, nábytek se vrátil na 

své místo, kanceláře hýří barvami a v sálku 
jakoby si ustlalo samo slunce. Zkrátka koncem 
srpna skončilo měsíční martýrium, při kterém 
byly prověřeny kvality starých maleb a omítek, 
výdrž několika dobrovolníků i kvality sboru.

Touto cestou se sluší nejprve srdečně a vřele 
poděkovat Petrovi a Helence Czylokovým, 
Pavlu Uhlářovi, Erichu Schulhauserovi a 
Jiřímu Romanovi, kteří takřka neslezli se 
žebříku, dokud nebylo dílo hotovo. Rovněž 
Josef Koch, Milan Kantor, Tomáš Kaleta, 
Iluška Suchánková, Boženka Gašová, Zuzka 
Maroszová, Radek Geryk, Petr Chroboček 
a ještě další přispěli svým dílem k tomu, že 
zpočátku nekonečné dílo začalo nabývat 
jasnějších kontur a dospělo do šťastného 
konce téměř na den přesně za měsíc od svého 
počátku. „Dílo dospělo“ zní trochu jako by 
se provedlo samo jako mávnutím proutku, 
avšak vše bylo od počátku v rukou Božích a 
nás sborovníků. V prvních dnech a týdnech 
to vypadalo zoufale. Dělníků málo, práce 
spousta a k tomu ke všemu se některé zdi 
chovaly dost macešsky. A tak se muselo sem 
tam něco předělat, což brzdilo dílo a drásalo 
nervy. Naopak například nejobávanější 
strhávání hrubě lakovaných obvodových zdí 
v sálku se nakonec ukázalo býti hračkou. Josef 
Koch nezapřel, že je mužem od fochu, a tak 
nová omítka byla hotová v cuku letu. Ačkoli o 
potřebě pomoci jsme hlásali ústně i písemně, 
největší slabinou byla od počátku nízká účast 
členů sboru.

Víte, co dělává trenér na konci hokejové 
sezóny? Oznámí termín a místo letní přípravy 

a popřeje mužstvu hezkou dovolenou. Letní 
příprava je pro hokejisty nejhorším obdobím 
v roce. Je to skutečný dril, přesto si ji takřka 
nikdo nedovolí vynechat. Jednou jsem holt 
členem týmu a z toho samozřejmě vyplývají i 
jisté povinnosti.

Říkají vám něco jména Cecílie s Kelišovou? 
Tyto a další „babky“ spolu s pitoreskním 
farářem ztělesňovaly degradovanou církev 
na úrovni vesnické frašky v komediích Slunce 
seno ... . Ve výčtu všech možných negativ lze 
snadno přehlédnout alespoň jedno nesporné 
pozitivum – DISCIPLÍNA. Kdykoliv se 
zapískalo na píšťalku, každý všeho nechal a 
upaloval k faře. Ano, o motivech hvízdající 

pokračování na další straně
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Dalším z Božích přikázání je „Nezabĳeš!“ 
Na první pohled přikázání, o kterém bychom 
mohli říct: tak s tím nemám žádný problém. 
V této věci jsem „čistý“. Nikomu jsem nevzal 
život a ani to nemám v úmyslu… Ale je tomu 
opravdu tak? Kde Pán Ježíš posunul hranice 
tohoto přikázání? V evangeliu podle Matouše 
(5,21-26) čteme: „Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: 
Nezabĳeš! Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však 
pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, 
bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude 
vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne 
ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a 
tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, 
nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit 
se svým bratrem; potom teprve přĳď a přines svůj 
dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi 
na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce 
žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, 
pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do 
posledního haléře.“

Tato slova nás vedou k pokoře a k pokání… 
Chci zmínit jenom jednu věc, kterou 

„zabíjíme“ sami sebe i své blízké. Je to 
zahořklost v našem srdci. Je pro nás velkým 
nebezpečím, které vede k smrti. Patří totiž ke 
skrytým hříchům. Na první pohled na nás 

vůbec není vidět…. A přesto má obrovskou 
moc zabíjet. Někdo řekl, že zahořklost mezi 
křesťany je velkou překážkou k probuzení… 

Co znamená hořkost? Když nás bolí žaludek, 
uvaříme si čaj z hořkých bylin. Když jej pĳeme, 
naše tvář se, z důvodu hořkosti, zkřiví… 
Myslím, že taková je hořkost. Pokřivuje celého 
našeho člověka.

Chci o hořkosti říct několik pravd. 
Hořkost – nepřichází do našeho srdce tehdy, 

když my někomu ublížíme. Ale tehdy, když 
někdo ublížil nám. Tehdy cítíme vůči tomu 
člověku, který nás zranil, i nenávist, hořkost. 
Udělal nám přece něco, co nás zasáhlo, bolelo, 
co nám ublížilo, kvůli čemu jsme plakali …

Druhá pravda: hořkost velice lehce 
odhalujeme v životě jiných lidí, ale ve 
svém vlastním ji někdy těžko pozorujeme. 
Podle čeho ji poznáme? Podle toho, že si 
pamatujeme na podrobnosti ze situace, 
která to všechno způsobila. Máme tendenci 
pořád si ty věci nanovo připomínat. Přesně si 
pamatujeme kdo, co řekl, kdy to bylo, jak se to 
stalo … kdo a jakým způsobem nám ublížil … 
Pamatujeme si na podrobnosti a nedokážeme 
na ně zapomenout.

Třetí pravda: hořkost je osobní. Týká se 

téma
EX 20,13: NEZABĲEŠ

osoby i o překot utíkajících tetek s melounem 
či bez, by se dalo diskutovat. Ale onen jakoby 
přirozený reflex a rychlou reakci jim nikdo 
neodpáře.

Mnozí bezvěrci, kteří o kolektivech křesťanů 
smýšlí v pozitivním duchu, si na nás cení 
zejména vzájemné hezké vztahy, ochotu 
pomáhat druhým, a oddanost společnému 
dílu.  Náš sbor se však v tomto ohledu 
vyznačuje spíš takovým „divadelním syn- 
dromem“. Postrádáme sounáležitost, pocit 
odpovědnosti a osobní angažovanosti na 
celosborových záležitostech. Jsme zvyklí se 
scházet ve skupinkách pod různými názvy, 
kde se cítíme dobře a máme tam zajeté 
koleje. Pokud je však třeba něco víc, tak 
máme blíže k obecenstvu - nenecháváme si 
ujít představení, avšak svá místa spatřujeme 

spíše v lavicích než na jevišti nebo v zákulisí. 
Těžko říct, proč je tomu tak.  Důvody mohou 
být vážné, lehčí nebo zcela banální. Ať je ale 
kdokoliv jakkoliv raněn, uražen, znechucen. 
Ať má třeba „X“ negativních zkušeností, bez 
sebezapření, pokory a odpuštění se nikam 
nepohnem! Vždyť stačí zcela prostý křesťanský 
přístup. Každopádně, a na tom se asi všichni 
shodneme, je potřeba takový stav změnit. Již 
brzy budeme mít skvělou příležitost. Využĳme 
ji!

kurátor sboru
„Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské 

lásky, milosrdní a pokorní, neodplácejte zlým za zlé 
ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť 
jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici 
požehnání.“ 1. Petrův 3, 8-9

pokračování z předchozí strany
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nás samotných. Když posloucháme různé 
zprávy, kde vinou nějakého člověka někdo 
zemřel, necítíme hořkost. Protože neznáme 
lidi, o kterých slyšíme. Hořkost je osobní 
v tom smyslu, že se rodí vždycky, když se to 
týká nás, našich blízkých. Rodí se tam, kde 
se lidé znají. Mezi lidmi, kteří ještě nedávno 
byli dobrými přáteli…. Mezi sourozenci, mezi 
manželi…

Hořkost začíná v skrytosti srdce. Přesto je 
jako kořen – jednoho dne roste vysoko nad 
zemí... Když ji necháme ve svém srdci a 
nevyznáme Bohu, jednoho dne přinese trpké 
ovoce. Zabĳe nejen nás samotné, ale i lidi 
kolem nás. 

A možná se ptáš: jak se jí zbavit? Není možné 
to udělat tak, že se rozhodneš zapomenout 
na křivdu, kterou ti někdo způsobil. Tímto 
způsobem jí jenom uspíš, ale přĳdou chvíle, 
kdy se opět „probudí”.

V Bibli nacházíme východisko. Přĳď k Bohu 
a v modlitbě mu vyznej vše, co tam ukrýváš 
ve vztahu k jiným lidem. Řekni Mu, co cítíš, 
nemlč, nebuď zticha, vyznej hořkost Bohu! 
A Bible nás ujišťuje o tom, že Bůh jakoukoli 
hořkost vezme z našeho srdce.

Hořkost způsobuje mnoho zla mezi křesťany, 
v jejich společenství, v domech, v rodinách. 
Nedovol, aby rostla v tvém srdci.

Na závěr zmínim příběh, který mě oslovil.
Dva přátelé se vydali na cestu přes poušť. 

Na cestě se pohádali a jeden z nich dal facku 
tomu druhému. Dotyčný, aniž by cokoliv řekl, 
sklonil se a napsal prstem do písku: „Dnes mi 
můj nejlepší přítel dal facku” ... Putovali dál. 
Přišli k jezírku. Rozhodli se, že se vykoupou. 
Ten, který dostal facku, se začal topit, ale ten 
druhý jej zachránil. Vytáhl jej z vody. Když 
se probral, vytesal do kamene: „Dnes mi můj 
nejlepší přítel zachránil život”. Kamarád se jej 
zeptal: „Když jsem tě udeřil, napsal si to jen 
do písku a tentokrát si to vytesal do kamene. 
Proč?” Odpověděl: „Víš, když mi někdo 
ublíži, píšu to jen do písku, aby vítr tyto řádky 
odfoukal na znamení odpuštění. Ale když mi 
někdo pomůže, vytesám to do kamene, aby to 
tam zůstalo navěky.”

Učme se svůj žal a křivdy psát „jen do písku” 
a radosti vyrýt do kamene.

Renáta Firlová
Autorka je farářkou sboru v Komorní Lhotce.

PRÁZDNINOVÁ POEZIE
Dva měsíce volna byly, 
však jste si je zasloužily. 

Milé děti, učitelé, 
prázdniny jsou přece skvělé. 

Bylo fajn a bylo prima, 
nevadila občas zima. 
V lese nebo u vody, 
byly plné pohody. 

Už nám ale skončily, 
počítáme modřiny. 

Ale nebuď z toho smutný, 
školní rok je přece nutný. 

Ve škole se dozvíte, 
to, co ještě nevíte. 

Mozek přece k tomu máme, 
ať ho trochu namáháme. 
Sem tam pětka přistane, 

příště se to nestane. 
A pak zase v pravý čas, 
prázdniny tu máme zas.

Radka Kotasová

foto archív

foto archív
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Co pro řadového studentíka znamenají 
prázdniny? Myslím, že na tuto otázku dokáže 
odpovědět každý. Prázdniny v té nejpozitivnější 
podobě nabízejí volnost, spoustu dlouhých 
letních dnů a nezapomenutelných zážitků, nové 
přátele a legraci. Druhá strana prázdnin už pro 
některé není až tak příjemná - brigády a s nimi 
spojené dlouhé a únavné hodiny námahy. 

Patřím k těm „šťastlivcům“, kteří si letošní 
prázdniny opravdu užili. Nejenže moje volné 
dny trvaly více než 3 měsíce, zažila jsem skvělý 
čas se spoustou skvělých lidí - mládežníci z jiných 
sborů, rodina, přátelé, lidé z ulice... ať už jsem byla 
kdekoli a s kýmkoli, každý den mě obohatil a 
mnohdy přinesl nový pohled na svět a lidi kolem 
mě.

Po tak krásném období však nastal zlom 
- nový školní rok a neodkladné povinnosti (pro 
vysokoškoláky dokonce dobrovolně zvolené). 
Otravný budík vyhrává svou melodii, zatímco 
vy se snažíte rozlepit oči a když už nic, tak ho 
alespoň vypnout. A pak pokud možno rychlá 
snídaně, spěchání na vlak, ranní městský ruch, 
pár známých a psychická příprava na vlévání 
vědomostí do ztuhlých mozkových závitů. 
Myslím, že každý student to vnímá podobně. A 

jako v každém období života se i ve studentských 
letech dá najít spoustu dobrého i špatného. Škola 
ovlivňuje moje vnímání světa a toho, co zrovna 
prožívám v soukromém životě. Každý den si 
vybírám, jak se v různých situacích zachovám, jak 
budu reagovat, často je to o tom, jestli se přidám k 
druhým, kteří si na něco stěžují nebo něco kritizují 
nebo jednoduše směřují k věcem, které dělat 
nechci. „Nebezpečnou“ se může stát i lenivost a 
flákání se městem ve volných hodinách. 

A tak je pro mě studentský život velkou výzvou. 
A to k tomu, abych bojovala dobrý boj víry a svůj 
čas využila co nejmoudřeji. Nebo spíš přesněji, aby 
Bůh tohle období mohl využít co nejlíp. Abych 
jednoho dne nestála, sice s diplomem v ruce, ale 
bez naděje a radosti a s vědomím promarněných 
dnů, před svou budoucností a nemusela před 
Bohem klopit oči. Naopak, dávám Bohu všechen 
ten čas, který je přede mnou a chci s ním kráčet 
každý den po chodbách školy, spěchat s Ním na 
vlak, zvát Ho do rozhovorů s lidma, nakupovat 
v papírnictví, čekat na přechodu, mlsat zmrzlinu, 
sedět na přednáškách nebo prostě jen koukat z 
okna... Je to o tom, že si vždycky můžete vybrat a 
myslím, že to neplatí jen pro studenty...

Hana Ledvoňová

CO PRO ŘADOVÉHO STUDENTÍKA ZNAMENAJÍ PRÁZDNINY? 

Většina učitelů stejně jako studentů se 
každoročně těší na letní prázdniny. 

Nástup do školy po dnech volna je však jiná 
písnička. Je s tím spojený stres a obavy. Proč tomu 
tak je?

Vzdělávací proces vyžaduje na obou stranách 
určité úsilí, vytrvalost, ranní vstávání a jiné 
obtížnosti, se kterými se je třeba poprat. Jelikož 
nám tyto aktivity nejsou přirozené, musíme je 
získávat určitou válkou samých se sebou.

 Je to podobné jako když chceme udržet 
kolem pořádek a moc se nám do toho nechce. 
Potřebujeme překonat určitý vnitřní odpor. 
Existence stresu učitele z příchodu nového  

školního roku jenom 
dokazuje, že je před námi 
určitý druh psychického 
boje s překonáváním 
lidské hříšnosti, tj. lenivostí, 
nedůsledností, neschopností 
udělat to, co je správné, atd.

 Takže stres to určitě je, avšak velmi užitečný, 
jenž všichni potřebujeme a jenž nás mění jako lidi 
více k obrazu Božímu. 

Nakonec jedině z velkých bojů (těch beze zbraní) 
vznikají velká vítězství.

 Ing. KANTOR Milan

ZAMÝŠLENÍ UČITELE NAD NOVÝM ŠKOLNÍM ROKEM

prázdniny versus školní rok
Vzhledem k tomu, že právě aktivně prožíváme počátek školního roku, ale pohodu a klid 

prázdnin máme ještě v živé paměti, rozhodli jsme se Vám v tomto čísle Nedělních listů poskytnout 
několik různých pohledů právě na toto přelomové období. Jak jej vnímá student, jak kantor, jak 
dítě mateřské školky, a co v sobě skrývá všem dobře známý měsíc září.

foto archív
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Školka. Každý si na ni pamatuje jinak. 
Někdo si vybaví kamarády, příjemné paní 
učitelky a procházky venku, jiný nedokáže 
zapomenout na nucení ke špenátu a 
následné nucení ke zvracení, učitelky a la 
Herodes nebo odpolední spaní, při kterém 
nikdy neusnul. Prvního září čekala školka i 
nás. Jak to asi dopadne?

Obklopena řečmi o tom, jak je ta Kristýnka 
už velká a jak rychle roste (čímž vám lidé 
chtějí zároveň taktně naznačit, že ani vy 
nemládnete) jsem dceru připravovala na 
paní učitelku i ostatní děti a doufala, že 
ráno při zazvonění budíku obě vstaneme, 
nasnídáme se, stihneme správnou tramvaj, 
dojdeme ke školce, obě hlasitě pozdravíme, 
já odejdu, dítě si pak bude spokojeně hrát 
s ostatními dětmi, v řízených aktivitách 
zúročí všechny vědomosti nabyté při 
domácím kreslení, zpívání, ovládne všechny 
své svěrače a tak vůbec. 

V 6.45 zvoní budík. Dcera radostně 
vyskočí, do školky se prý těší, a jsem to já, 
kdo se musí ploužit z postele, zvyklá, že 
obvykle jsme vstávaly o hodinu později. 
Kristýnka snídá jogurt a opět, jsem to 
já, kdo mele pusou naprázdno, protože 
jsem si včera pro sebe zapomněla snídani 
koupit. Aspoň se upravím a dceru pěkně 
obleču, jelikož mě doma učili, že slavnostní 
příležitosti si žádají slavnostní oblečení. 
Cestou na tramvaj mě děsí pomyšlení, 
že Kristýnka nepozdraví, při hrách bude 
tyran, otloukánek nebo vyvrhel, při zpěvu 
se zmíní, že její nejoblíbenější píseň je 
Nohavicova „Ostrava černá“ se slokou „Co 
bych rano vstaval, od pul šeste robil, budu 
podnikatěl, kupil sem si mobil“ a ve vhodné 
chvíli neopomene vzpomenout nějakou 
vhodnou glosu, například že taťkovi smrdí 
nohy. 

Ve školce nás přivítá milá paní učitelka, 
které se může říkat teta, Kristýnka zaraženě 
mlčí a úspěšně odolává mému dloubání do 
zad. Odevzdá tetě svačinku z domova a 
nastává problém: jakto, že tetina nektarinka 
má pecku, zatímco nakrájená Kristýnčina 
nektarinka pecku nemá? Nechávám řešení 

problému na povolaných osobách, loučím se 
a jdu domů. Mám naprosté volno, protože 
paradoxem naší rodiny je, že zatímco 
dcera UŽ musí do školky, já mám JEŠTĚ 
prázdniny. 

Ve dvanáct s ostatníma maminkama 
stepujeme před školkou a čekáme na naše 
výkvěty. Paní učitelka mě nenápadně 
poprosí, abych už Kristýnce nedávala 
ty pěkné kalhoty, protože před čuráním 
několik minut rozepínala pásek, a pak už 
jsme venku a je čas na moje dotazy. „Co jste 
dělali? S kým sis hrála? Jak se děti jmenují?“ 
„Já ti to neřeknu,“ je dcera tajemná jako hrad 
v Karpatech. Nepřišla ta obdoba  Co bylo 
ve škole? Nic… nějak brzy? Mírně mě děsí 
pomyšlení, že kdyby je ve školce trénovali 
jako protiteroristickou jednotku, nikdy se to 
nedozvím. 

Druhý den probíhá vlastně stejně. Opět 
nesnídám. Kristýnka se opět těší. Třetí 
den s kamarádkou špatně odhadneme 
návaznost tramvají a do školky přibíháme 
vyzvednout dceru pozdě. Cestou potkáváme 
maminku s holčičkou, která chodí do 
stejné třídy jako Kristýnka, a kamarádka 
kysele poznamenává, že na rozdíl od nás 
ta maminka určitě pozná na hodinkách. 
Protože první dojmy se s námi vlečou, je mi 
jasné, že jsem se zaškatulkovala do kategorie 
pozdně příchozích matek. 

Čtvrtý den si děti začnou předávat rýmu, 
čehož důkazem je plný koš papírových 
kapesníků ve třídě. Kristýnka povolí ve 
své tajemnosti a upejpavě mi sdělí jména 
některých dětí a to, že při kreslení kreslili 
obrázek a v tělocvičně cvičili. Pátý den 
Kristýnka kupodivu rýmu už nemá a cestou 
ze školky mi tvrdí, že vůbec není unavená. 
V tramvaji se složí na zem, protože ve stoje u 
tyčky usne. Šestý den mám nejen rýmu i já. 
Kašlu, kýchám, škrábe mě v krku, z nosu mi 
leje a v hlavě mi třeští. Děti prý někdy nesou 
nástup do školky těžce. Tak se mi ale zdá, 
že u nás jsem ten nástup do školky zvládla 
nejhůř já.

JF - NL

ZÁŘÍ: JDEME DO ŠKOLKY 
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PETR PAYNE
Petr Payne, zvaný též Engliš, náleží mezi 

zajímavé osobnosti husitského hnutí – do 
českých zemí totiž přišel z ciziny. 
Narodil se v roce 1380 v Anglii 
v hrabství Lincolnshire. Absolvoval 
oxfordskou universitu, dosáhl 
hodnosti mistra svobodných umění. 
Byl přívržencem názorů dašího 
Angličana, Johna Wycliffa, a stal se 
z něj člen hnutí lollardů, Wycliffových 
stoupenců. Mezi studenty oxfordského 
učení byli i Češi a Petr Payne se s nimi 
setkával. Z jeho iniciativy navázali lollardi 
kontakt s Janem Husem. Posléze byl 
obžalován z kacířství, a proto raději 
Anglii opustil a po jistém čase 
doputoval do Čech. 

Také v Praze se účastnil činnosti 
reformního proudu, vyučoval na 
universitě, podporoval přĳímání pod obojí 
způsobou. Petr ovládal několik jazyků, a byl 
proto dobře vybaven pro diplomatické úkoly, 
čehož husité využívali. Tak se účastnil např. 
delegací k císaři Zikmundovi či k polskému 
králi. Jeho názory jej přivedly do táborského, 
radikálního, křídla husitského hnutí. Jeho 
dalším významným úkolem byla obhajoba 
jednoho z Pražských arikulů, článku o 

chudobě kněží a světské vládě církve, na 
Basilejském sněmu roku 1433. Zapojil se i do 
dalších rozhovorů se zástupci sněmu. Jeho 
cesta jej dovedla i na lipanské bojiště, kde padl 

do zajetí, ale svými přívrženci byl 
z něj vykoupen.

Po vyhlášení Basilejských 
kompaktát, tedy dohody mezi 
koncilem a husity, se podřídil 

arcibiskupovi Janu Rokycanovi. 
Byl však nepohodlným císaři 
Zikmundovi a ochranu hledal 

v některých městech. Byl opět zajat, 
tentokrát jedním katolickým šlechticem, 
který jej chtěl prodat papežské straně 

nebo anglické inkvizici, avšak jeho 
stoupenci jej opět zachránili. Později 

působil v konzistoři, snažil se 
hledat smír mezi jednotlivými 
stranami vzešlými z husitství. 

V roce 1451 byl Petr členem poselstva, 
jež bylo vypraveno do Konstantinopole, kde 
hledalo podporu u představitelů Pravoslavné 
církve. Konec svého života strávil v pražském 
utrakvistickém Emauzském klášteře, kde 
se setkal se zakladatelem Jednoty bratrské, 
bratrem Řehořem. Je autorem známého hesla 
„Pravda vítězí“. Zemřel 1. září 1456.

MCH - NL

z dějin České reformace

zveme Vás
KONFIRMAČNÍ CVIČENÍ

Skončilo léto - čas prázdnin, neobvyklých 
zážitků a dobrodružství. Od září si děti opět 
zvykají na pravidelnost školní docházky, 
domácích úkolů, ale i dalších aktivit a kroužků. 
Mezi spoustou různých atraktivních nabídek 
se možná trochu ztrácí jedna na první pohled 
ne tak nápadná, přesto však pro život velmi 
užitečná, totiž příprava ke konfirmaci.

Konfirmace je poněkud tajuplné slovo. Ti, 
kdo jí prošli, znalecky pokyvují hlavami: 
„Ano, ano, to je důležitý životní mezník, vstup 
do velké církve, zapojení se do společenství 
křesťanů.“ Ti, kdo jí neprošli, se dohadují, 

jaké tajuplné kejkle se tam asi provozují a 
jaké neveřejné informace se tam prozrazují. 
Někteří na konfirmaci vzpomínají s láskou 
a vděčností jako na počátek svého aktivního 
duchovního života, bohužel jsou však i tací, 
kteří ještě po desetiletích berou konfirmaci jako 
zážitek nepříjemný, jako velké rozčarování a 
jako důvod svého rozchodu s církví. No, a 
samozřejmě je kolem nás také spousta lidí, 
kterým slovo konfirmace neříká vůbec nic.

Co vlastně konfirmace je?
Slovo konfirmace pochází z latinského 

„confirmare“, tedy potvrdit nebo potvrzovat. 
Kromě církevního jazyka ho používají u nás 
snad jen právníci a diplomaté ve významu 

foto archív
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potvrzení smlouvy. V církvi se vžilo ve 
významu potvrzení nebo obnovení křestního 
slibu. Konfirmace tedy navazuje na křest 
malého dítěte, má to být příležitost k tomu, 
aby se mladý člověk (ve chvíli, kdy začíná brát 
rozum a přemýšlet o duchovních věcech a o 
svém místě ve světě) zamyslel nad zástupným 
činem svých rodičů, aby se dověděl více o víře 
v Pána Ježíše Krista a aby se mohl rozhodnout, 
zda tuto víru a zaslíbení křtu vědomě přĳme 
za své.

Konfirmační příprava pak zastupuje 
katechumenát (neboli přípravu ke křtu), při 
kterém se od prvopočátku církve dospělí 
nováčci ve víře dozvídali obsah křesťanského 
učení, aby jejich rozhodnutí pro Krista bylo 
dobře informované, promyšlené a opravdové.

Konfirmační příprava má tedy dvě stránky:
Na jednu stranu má začínajícím mladým 

křesťanům vysvětlit, čemu jako křesťané věříme, 
a naučit je některé důležité vědomosti o naší 
víře: základní fakta o Bohu a Pánu Ježíši, o Bibli, 
o křesťanské věrouce a etice, církevní historii i 
církevní současnosti. Na druhou stranu má být 
svědectvím staršího, zkušenějšího křesťana o 
jeho osobním životě s Kristem, životě ve světle 

Boží lásky a Božího Slova.
Hlavním cílem konfirmačního cvičení a 

hlavní touhou těch, kdo v konfirmačním 
cvičení mladé lidi vedou, tedy je, aby 
účastníci porozuměli Boží lásce, aby je oslovila 
vyučovaná témata i příklad zbožného života 
vyučujících a aby v nich vyrostla osobní 
touha také se stát Kristovým následovníkem. 
Konfirmační cvičení je prostor, kde je možno 
se o Kristu a víře křesťanů dovědět teoreticky 
i prakticky a kde je možno si ujasnit vlastní 
názory nebo položit otázky, ve kterých člověk 
nemá příliš jasno.

Zveme tímto mladé lidi ve věku 12 - 15 let: 
Přĳďte se podívat, přĳďte si poslechnout, o čem 
je řeč, zkuste, jak dobrý je Pán Bůh k nám lidem. 
A zároveň vyzýváme rodiče: Umožněte svým 
dětem poznat křesťanskou víru na vlastní kůži, 
umožněte jim pochopit, proč jste před lety tolik 
stáli o to, aby byly pokřtěny.

Konfirmační cvičení bude probíhat každý 
pátek od 16.00 do 18.00 počínaje prvním 
říjnovým pátkem (7.10.). Ke konfirmačnímu 
cvičení je dobré se předem přihlásit ve farní 
kanceláři.

Mgr. Štěpán Janča

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
I když už začala škola, dovolte, abych 

krátce zavzpomínala na prázdninové dny, 
konkrétně na příměstský tábor.

Tento tábor probíhal ve dnech 15. - 19.8.2011 
v prostorách naší sborové přístavby a byl 
určen dětem mladším osmi let.

Po dobu pěti dnů vždy na osm hodin denně 
(minimálně) se všichni vedoucí i pomocníci 
dívali na svět kolem sebe dětskýma 
očima. Počet dětí se měnil, ale 
denně přicházelo asi 26 dětí. Byly 
rozděleny do skupinek, měly svoji 
barvu, název, hymnu, zkrátka všechno jako 
“velcí” táborníci. Den jsme začínali krátkou 
biblickou lekcí, písněmi a modlitbou, pak 
následovaly různé aktivity s dětmi a hry. 
Nemůžu nevzpomenout výbornou stravu, 
kterou byl celý den prokládán. Předsevzetí, 
že budu jíst střídmě a ne tak často jako děti, 
vzalo za své. Těm dobrotám prostě nešlo 
odolat.

I na náš výlet nás naše tety kuchařky 
vybavily pořádnou svačinou. To se nám to na 
Godulu šlapalo. A jak chutná takový obyčejný 
nanuk v cíli po strastiplném výšlapu by 
mohly vyprávět jak děti tak vedoucí.

Tentýž den se někteří odvážní rozhodli 
přespat v přístavbě. Nebylo jich mnoho, ale 

odvahy a sil měli na rozdávání. Jen 
nevím, proč vedoucím, kteří tam 
spali taky, se druhý den sil nějak 

nedostávalo. Odpusťte mírnou 
nadsázku, troufám si říct, že se na táboře 

líbilo všem, malým i velkým.
Chtěla bych poděkovat rodičům, že nám 

naše ratolesti svěřili, všem vedoucím, 
pomocníkům, kuchařkám, všem, kteří jste 
tábor podpořili ať už finančně, naturáliemi 
nebo v neposlední řadě modlitebně. Největší 
dík patří našemu Pánu za ochranu a za to, 
že všechno „klaplo”. Takže zase za rok na 
příměstském táboře!

Radka Kotasová

Za r
ok 

ZAS
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S novým školním rokem začíná i příprava 
a organizace náboženství na školách. Každý 
rok mám pocit, že si škola vymyslí nějaký 
nový problém, proč zrovna tam náboženství 
být nemůže a ve chvíli, kdy nesplňuji nějaké 
podmínky, vídám na obličejích zástupců 
ředitele potutelný úsměv. 

Ovšem bojujeme dobrý boj víry a tak 
náboženství opět budou probíhat. Přesný 
popis i s časovými pásmy se budu snažit 
Nedělním listům doručit do příštího vydání, 
protože stále nejsou určena. 

Co mne ale zaujalo, byla diskuse, 
která proběhla nedávno na sociální síti 
Facebook, když jsem své přátele vyzvala, 
aby se modlili za školy, abychom tam 
mohli náboženství vyučovat. Od lidí, kteří 
nepatří do církve, se snesla vlna kritiky, 
protože si mysleli, že toužíme náboženství 
zavést do osnov povinných předmětů. 
Dokázali uvést desítky argumentů, proč by 
náboženství na školách být nemělo, a já jsem 
byla v údivu, jak všem vadí náboženství 
jako takové. Diskuse se táhla dlouhými 
cestami demokracie, netolerance, vymývání 
mozků a obviňování z neschopnosti vést 
křesťanské diskuse pouze na půdě sboru. 
Konečným závěrem mých oponentů bylo, 
že náboženství do školy nepatří, tečka. 

Chtělo se mi plakat. Jan Ámos Komenský 
by asi také plakal. Ne nadarmo se však říká, 
že tam, kde vás potkávají protivenství, tak 
tam jste na správném místě. Mrzí mne, že 
rodiče dnes vůbec neuznávají Boha jako 
svou životní autoritu, mrzí mne, že Bůh je 

pro spoustu rodičů symbolem vymývání 
mozků, mrzí mne, že Boha považují za 
neexistující bytost, která do škol nepatří, 
mrzí mne, že děti se musí učit o tolika 
lidech v historii, kteří se dopouštěli válek, 
násilí, zloby a diktatury, ale o Kristu, který 
změnil radikálně běh dějin, nemůžou 
slyšet jen kvůli svým rodičům. Modleme 
se za tyto rodiče a nebojme se jim zvěstovat 
evangelium o Pánu Ježíši, tu dobrou zprávu, 
kterou nám zde zanechal a kterou bychom 
měli předávat všichni, ne jen kazatelé a 
vyučující, ale všichni.

O čem tedy naše náboženství je?
Na hodinách náboženství se především 

vyučuje Biblická dějeprava, což jsou biblické 
příběhy parafrázované do snesitelnější 
podoby pro děti. Také jsme do letošních 
osnov přidali pár misĳ ních příběhů z dílny 
Dětské misie a pro starší děti dokonce 
diskusní bloky na témata týkající se rodiny, 
krizových situací, vztahů, drog, řešení 
problémů, vtahu k Bohu, duchovního růstu 
atd. S dětmi hodně zpíváme především 
křesťanské písně, hrajeme hry, které budují 
jejich kolektiv, a především se zajímáme 
o jejich osobnost a snažíme se jim dávat 
najevo, že nám na nich záleží a že Bohu na 
nich taky záleží. Snažíme se jim dát co jak 
nejlepší příklad do života, který žĳ í a aby to, 
co se na náboženství naučí, chtěly žít každý 
den. 

Ježíš nás vyzývá: „Nechte děti přicházet ke 
mně, neboť jejich je království nebeské.“ Amen.

Zuzana Maroszová

NÁBOŽENSTVÍ DO ŠKOL NEPATŘÍ?

novinky z Biblosu
Co dokáže úcta - Deborah Norvilleová
Chcete získat úctu, kterou si zasloužíte? 

Zkuste ji sami prokazovat! V úctě se skrývá 
veliká moc ? a ne jen v úctě, kterou vy sami 
požíváte. Úcta, kterou prokazujete druhým, 
je rozhodující složkou nezbytnou k tomu, 
abyste dosáhli úspěchu ve všech oblastech 
života. V této podnětné a praktické knize 
novinářka Deborah Norvilleová využívá 
vědeckých výzkumů, ale i střízlivých 
myšlenek a příběhů z reálného života, aby 

vysvětlila, jakou 
moc má úcta, co 
vše dokážete, když 
budete jednat s lidmi 
tak, aby pocítili, že na 
nich skutečně záleží. 
V životě potkáte 
spoustu nejrůznějších 
lidí. Každý z nich je 
nějak důležitý. Bez 
ohledu na to, jaké 
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zaujímá postavení, každý, kdo vám přĳ de 
do cesty si zaslouží vaši pozornost a úctu ? 
byť by to mělo znamenat jen to, že se na něj 
usmějete a řeknete ?nazdar!? A zvláště se to 
týká lidí, které potkáváte denně.

Tulákem pro Krista - Corrie ten Boom
Skoro polovinu života 

strávila Corrie ten Boom 
cestováním po celé 
zeměkouli, spala v tisíci 
různých postelí, všechny 
své věci měla jen po 
kufrech, a to všechno 
proto, aby naplnila své 
poslání: říci lidem po 
celém světě, že Ježíš 
Kristus je živý. Svými 
zkušenostmi z koncentračního tábora, 
kde zahynuli všichni ostatní členové její 
rodiny, byla předurčena, aby nesla zvěst o 
odpuštění. O odpuštění, k němuž člověk 
sám nemá sílu. 

Katolicismus východně od Edenu - 
Richard Benne� 

Pohled na katoli- 
cismus 21. století 
Richard Benne�  se 
narodil ve zbožné 
ř í m s k o k a t o l i c k é 
rodině v irském 
Dublinu. Své mládí 
strávil na Belvederské 
jezuitské škole. 
Následovalo osm let 
teologické přípravy 
na kněžství pod vedením dominikánského 
řádu. Své vzdělání formálně završil roku 
1964 na Andělské univerzitě v Římě. Jako 
mladý kněz byl přidělen do Karibiku. 
Následujících 21 let strávil na Trinidadu - z 
toho 20 let jako farní kněz, kdy každodenně 
uplatňoval učení římskokatolické církve. Po 
vážné autonehodě, kdy téměř přišel o život, 
začal vážně studovat Písmo. Po čtrnácti 
letech, kdy porovnával římskokatolické 
učení s biblickou pravdou, byl usvědčen 
poselstvím evangelia samotnou Boží 
milostí a roku 1986 formálně opustil 
Římskokatolickou církev a s tím související 

kněžství. Poté založil evangelizační službu, 
která zvěstuje pravdu o Božím plánu spásy 
mnohým lidem po celém světě. 

Denně s Ježíšem - Selwyn Hughes
První kroky na 

cestě křesťanské víry. 
Atraktivní, moderní, 
plnobarevná publikace 
s ilustrativními fotkami 
zaměřená na mladé lidi. 
Je jedna z nejlepších 
svého druhu. Jasným 
způsobem představuje 
základní pravdy a 
principy, které jsou pro nově obrácené 
křesťany důležité. Vede je na cestě víry, 
pomáhá jim zakotvit v základech křesťanství 
a upevňuje člověka ve Slově a v Duchu. 53 
základních oddílů k zamyšlení pro nové 
křesťany na každý den. 

Ženy, které se příliš snaží - Kevin Leman
(Původně vyšlo 

pod názvem Jak se 
naučit říkat ne) Tato 
kniha je pro ženu, 
která je unavená 
z toho, jak se štve, 
jak se snaží, aby 
všechno fungovalo, 
a která má pocit, 
že všechny její 
vztahy závisí jen 
na ní. Je určena 
všem ženám, které touží po větším 
respektu u benzinové pumpy, u pokladny 
v samoobsluze, u jídelního stolu a 
především v ložnici... Je vůbec možné 
zvládnout vztah, děti, domácnost, práci, 
která mě naplňuje, realizaci vlastních 
přání a schopností? Existuje taková žena? 
Vím, že jich existují tisíce; starám se jim o 
vlasy a často naslouchám jejich příběhům. 
Tato kniha vám, milé čtenářky, pomůže 
pochopit, jak „vysušit bažiny zoufalství 
a zkrotit aligátora“, který způsobuje vaši 
zdánlivě neřešitelnou situaci. Prosím, 
přečtěte si ji, alespoň to zkuste. Pomůžete 

zkušenostmi z koncentračního tábora, 

Atraktivní, moderní, 
plnobarevná publikace 
s ilustrativními fotkami 
zaměřená na mladé lidi. 
Je jedna z nejlepších 
svého druhu. Jasným 
způsobem představuje 
základní pravdy a 
principy, které jsou pro nově obrácené 
křesťany důležité. Vede je na cestě víry, 
pomáhá jim zakotvit v základech křesťanství 
a upevňuje člověka ve Slově a v Duchu. 53 

na kněžství pod vedením dominikánského 

naučit říkat ne) Tato 
kniha je pro ženu, 
která je unavená 
z toho, jak se štve, 
jak se snaží, aby 
všechno fungovalo, 
a která má pocit, 
že všechny její 
vztahy závisí jen 
na ní. Je určena 
všem ženám, které touží po větším 
respektu u benzinové pumpy, u pokladny 
v samoobsluze, u jídelního stolu a 

principy, které jsou pro nově obrácené 

všem ženám, které touží po větším 

pokračování na další straně
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nám manželům dospět, abychom mohli 
prožívat vyvážený a smysluplný vztah 
s tou nejúžasnější ženou našeho života. 
Kdyby mi moje manželka nepomohla stát 
se mužem, naše manželství by skončilo 
několik měsíců po svatbě. Sobectví, kterým 
jsme my muži vybaveni, by je zničilo. Stále 
dokola mi pokládala „vražednou“ otázku 
„Na co myslíš?“ Trvalo to skoro tři roky, než 
jsem dokázal nejen odpovědět, ale také se jí 
zeptat na totéž. Dalších deset let mi trvalo, 
než jsem pochopil, proč je to nejlepší otázka 
v manželství a že se k ní pojí ještě jedna: 
„Prosím, můžeš mi odpustit?“ Tato kniha 
vám dodá odvahu zeptat se a rovněž na tyto 
otázky odpovědět.

Radostný život - Náctiletí 3 
Radostný život je 

čtvrtletní materiál pro 
práci s náctiletými. Je 
tvořen ze tří sešitů: 1. 
Příručka pro učitele, 
která obsahuje 
kompletní přípravy 
pro učitele na schůzky 
s dětmi na čtvrt roku. 
2. Studĳ ní materiály, 
které jsou určeny pro 
vedoucího, obsahují doplňující podklady k 

jednotlivým schůzkám - biblické podklady, 
náměty k diskuzi, ilustrační příběhy, 
náměty pro přemýšlení, atd... 3. Pracovní 
listy, které jsou určeny dětem. Na každé 
schůzce by každé dítě mělo dostat jeden list, 
který si vezme domů. Jsou v něm zpravidla 
příběhy, které dokreslují učenou pravdu, 
odkazy na příslušná biblická místa, náměty 
na přemýšlení a také inspirace, jak nově 
získané poznatky uvádět do života.

Klaunův úkryt - Heidi Schilling
Berta, cirkusové děvčátko, 

vystupuje se svým otcem jako 
klaun. Je to velká legrace, jak 
pro ně, tak samozřejmě i pro 
malé či velké diváky. Jinak 
spolu bydlí v maringotce, 
se kterou se stěhují z místa 
na místo. Do školy může 
Berta chodit jenom v zimě. 
Bertiným zvláštním potěšením jsou hodinky 
zlatokopů, vzácné chvilky nad Biblí, ze 
které spolu s tatínkem vykopávají vzácné 
poklady. Jednoho dne však dojde k něčemu, 
co Bertin dosavadní život nečekaně od 
základu změní. Čtenář může s ní prožívat, 
jak to Berta zvládá a jak se v jejím životě 
docela prakticky osvědčuje Žalm 91.
jak to Berta zvládá a jak se v jejím životě 
docela prakticky osvědčuje Žalm 91.
jak to Berta zvládá a jak se v jejím životě 

MG - NL
vedoucího, obsahují doplňující podklady k 

jak to Berta zvládá a jak se v jejím životě 

Bertiným zvláštním potěšením jsou hodinky 

misie
DOPIS Z NIGERIE

Drazí přátelé, bratři a sestry,
Jak někteří víte, už je to 14 dní co jsem se vydal na svou 

druhou misĳ ní cestu do Nigérie. Tato cesta bude trvat jen 
jeden měsíc.

Koncem května jsem se vrátil zpět do ČR. Po dobu kdy 
jsem byl v ČR, byla práce v počítačové kanceláři v městě Jos 
provizorně rozdělena mezi pár ostatních misionářů. Rozhodl 
jsem se zde tedy ještě na chvíli přĳ et pomoct s počítači, než 
zde přĳ ede někdo na trvalo. Cesta proběhla v pořádku.

Mnohokrát všem děkuji za modlitby. Opravdu jsem to cítil. 
O tom ale se ale více rozepíši v modlitebním dopise který se 
chystám napsat.

Přeji vám všem krásné babí léto a začátek podzimu.
Pán s Vámi,
Martin Stařičný

foto archív

pokračování z předchozí strany
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Gymnázium - modlitební skupinky
Zveme všechny studenty gymnázia v 

Českém Těšíně k účasti na pravidelných 
modlitebních skupinkách vždy v úterý 
od 7:05 do 7:50 v učebně biologie. Náplní 
je zpěv, krátké slovo na povzbuzení 
a modlitby ve skupinkách. Zažĳete 
skvělé společenství s Bohem i věřícími 
spolužáky.

Izrael žĳe – Am Jisrael Chai!  
+ Evangelický den
Na Nivách v Českém Těšíně: 17.-18. září 

2011. 
Neděle 18. září: 
10.00 hod. – bohoslužby v rámci 

evangelického dne, 
od 14 hod. vystoupení izraelského 

velvyslance, 
13:00-15:00 hod. prohlídka architek- 

tonických a historických skvostů 
české i polské strany města Těšína s 
akreditovanými průvodci,

15:00-16:00 hod. prezentace dokumentu 
o kostelech milosti, evangelický kostel Na 
Nivách,

16:00 hod. přednáška Davida Parsonse, 
ředitele Mezinárodního křesťanského 
velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ). 

- hudební část programu vyplní místní 
mládežový pěvecký sbor,

18:00 hod. varhanní koncert, evangelický 
kostel Na Nivách - varhaník a pedagog 
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Mgr. 
Pavel RYBKA přednese skladby T. Duboise, 
J. S. Bacha, L. Boëllmanna, G. Pierné, CH. 
M. Widora a dalších (vstupné 50 Kč)

19:00 hod. večerní liturgická modlitba, 
evangelický kostel Na Nivách.

Živý přenos Evangelického dne můžete 
shlédnout na: www.projektizrael.cz.

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: www.sjezd.mladez.evan
gnet.cz/2011

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: h�p://kr.sceav.cz/

Rozhovory s vystupujícími i dalšími 
zajímavými osobnostmi, zamyšlení i 
vtipy z letošního XcamPu můžete najít 
v táborovém deníku Mokro fuska. 
Dostupné na www.xcamp.cz/ke-stazeni/. 
Nahrávky přednášek, seminářů, fota 
a videa z letošního Campfestu budou 
dostupné na www.mpks.sk/campfest.

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.

co nás čeká

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.
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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.

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

www.ccectesin.cz/ Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně
www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní
www.narozvoji.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
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...


