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7. ročník

Slovo editora
Vážení čtenáři, právě se Vám dostává do 

rukou březnové vydání Nedělních listů.
Minulým číslem jsme dokončili rozbor 

desatera, nově zahajuje opět téma na 
pokračování, a tím jsou „svátosti Boží“. Co 
o nich víte? Prověřte své znalosti a čtěte v 
tomto čísle o křtu svatém.

Vstoupili jsme do postního období a tak zde 
máme zamyšlení i anketu na téma půstu.

Rovněž nechybí vzpomínka na naše 
reformátory, v tomto čísle se dočteme o životě 
Pavla z Kravař.

Můžete se těšit na zamýšlení o lidských 
hodnotách a principech, a můžete si každý 
dle svého mínění odpovědět na otázku zda je 
náš systém v pořádku či se stala někde chyba. 
V podobném duchu se nese i zamyšlení a 
vzpomínka na konferenci mužů, která se 
konala minulý měsíc.

Nechybí ani pozvánky na akce našeho 
sboru a sborů v našem okolí. 

Vážení čtenáři, přeji Vám příjemné čtení.
David Harok

pokračování na další straně

instalační kázání Jana 
WaclaWka

Ježíš mu 
odpověděl: „Kdo 
mě miluje, bude 
zachovávat mé 
slovo, a můj Otec 
ho bude milovat; 
přijdeme k němu a 
učiníme si u něho 
příbytek.“ 

Jan 14, 23

Každý z nás víme, cítíme nebo sledujeme, 
jaký postoj k církvi zaujímá naše společnost. 
O obecné úctě k ní si můžeme nechat jenom 
zdát. Místo respektu se setkáváme spíše s 
despektem, výsměchem a pohrdáním. To se 
odráží nejen v průzkumech veřejného mínění 
ale i v předběžných výsledcích posledního 
sčítání lidu, v němž polovina respondentů 
dobrovolnou rubriku o příslušnosti k 
náboženství vůbec nevyplnila, a oficiálně se 
ke všem církvím přihlásilo jen asi 15 procent 
obyvatelstva České Republiky. Když v 
současné době po dohodě s církvemi náš stát 
jako poslední v Evropě řeší otázku církevních 
restitucí a vrácení majetku ukradeného 
církvím v době komunismu, hned se ve 
společnosti zvedá vlna nevole až nenávisti, 
v níž někteří lidé církev osočují a říkají: „Tak 
vidíte, o co jim jde! O peníze! O nic jiného, jen 
o moc a peníze!“ 

Nás věřící tento postoj části naší společnosti 
rmoutí, některé přímo uráží. Nechápavě 
se ptáme sami sebe: „Čím jsme si zasloužili 
takovou neúctu?“ Domnívám se, že hlavní 
příčina je v nás samotných, v tom že kromě 
mnoha ušlechtilých, chvályhodných činů, 
církev ve svých dějinách mnohokrát selhala. 
Nebojme si to přiznat. Koho máme vinit? 

Kdo všechno má podíl na tomto selhávání 
církve? 

Jsem přesvědčen, že vinu nese každý 
člověk hlásící se k církvi, který ovšem 
nežil a nežije v souladu s Písmem svatým. 
Toto selhání, ale zároveň cestu k nápravě, 
můžeme vidět konkrétněji ve světle 23. verše 
14. kap. evangelia Janova. Hluboce ke mně 
promlouvá a chtěl bych se k němu stručně v 
pěti bodech vyjádřit. 

1. Opět jsem si uvědomil, že společnost 
i všichni bližní (ať jsou to členové rodiny, 
sboru, pracovního nebo školního kolektivu) 
všichni od nás křesťanů něco očekávají. 
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pokračování z předchozí strany

2. I náš Pán Ježíš Kristus od nás něco 
očekává. Řekl to mnohokrát a mnohými 
způsoby. Například ve známém kázání na 
hoře, když svým posluchačům sdělil: „Vy 
jste sůl země, vy jste světlo světa.“ Tímto 
označením nám nedal vysvědčení a neřekl, 
že jsme oproti nevěřícím lepší a kvalitnější 
lidé. Tímto označením poukázal na náš 
úkol, naše poslání a naši zodpovědnost vůči 
našemu Spasiteli. Nestačí o Něm však jen 
vědět, ale je třeba o Něm vydávat svědectví. 
Je třeba plnit misijní a evangelizační poslání 
církve. Když to neděláme, jsme jako sůl, 
která ztratila svou slanost a která se již k 
ničemu nehodí. O takové soli Ježíš říká, že 
bude vyhozena ven a lidmi pošlapána. Setká 
se s odmítnutím a opovržením.

3. Ve světle našeho verše jsem 
si uvědomil, v čem konkrétně má být 
především vyjádřeno naše svědectví víry, 
ono být solí, být světlem. Je třeba, abychom 
skrze pokání a víru v Krista spočinuli 
v Bohu, a měli jistotu, že jsme Bohem 
milováni, že jsme Jeho milovanými dětmi. 
To je nezasloužený dar Boží milosti, který 
dostává každý, kdo v Ježíše Krista uvěřil. 
Bez toho daru nejsme pravou solí, snad jen 
její napodobeninou, o kterou Bůh nestojí, 
neboť není účinnou. Jako projevem pravé 
soli je, že je slaná, tak projevem pravého 
křesťana je to, že má v sobě Krista, že Jej 
přijal, v Něj uvěřil a má s Ním společenství. 
V tom je zároveň základ, na němž můžeme 
stát i v těžkých chvílích života. Je úžasné, 
když o člověku v jeho bolestech uprostřed 
životních ztrát, kdy jej nejbližší opouštějí, 

a setkává se s nepochopením a neláskou, 
může sám Boží Syn říci /v. 23b/: „…můj Otec 
ho bude milovat.“ A dál k tomu dodává: „…
přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ 
Jak nádherná slova Kristova zaslíbení!

4. Komu jsou tato slova určena? Byly 
doby, kdy některé církve nebo církevní 
společenství si slova tohoto zaslíbení 
uzurpovaly jen pro sebe v přesvědčení, že jen 
ony patří k pravému vyvolenému Božímu 
lidu. Na důkaz své exklusivity, výlučnosti a 
pravosti podávaly různé důkazy a uváděly 
různá kritéria. Pán Ježíš v našem textu uvádí 
jediné kritérium, jedinou podmínku pro své 
zaslíbení o společenství s člověkem a říká, že 
je dáno každému, kdo jej miluje /v. 23a/. Tím 
zároveň poukazuje na podstatu křesťanství 
a křesťanské víry. Spočívá v lásce. V lásce, 
kterou Bůh miluje člověka a v lásce, na 
kterou člověk Bohu odpovídá. 

5. Lásku k Bohu ovšem nelze vyjádřit 
jen ve slovech písní, chvalozpěvů a modliteb. 
Pán Ježíš říká: „Kdo mě miluje, bude zachovávat 
mé slovo.“ Lásku k Bohu tedy vyjadřujeme 
především zachováváním Božího slova 
a plněním Boží vůle. Nejedná se o mou 
vlastní aktivitu, o mou službu, o mé vlastní 
představy a prosazování své vlastní vůle, v 
níž se znovu a znovu projeví můj egoismus 
jako podstata hříchu. Co potřebuji? Potřebuji 
na každý den spolu s Janem Křtitelem volat: 
„On (Ježíš) musí růst, já však se menšit.“ 

V lásce k Trojjedinému Bohu a bližním, 
v zachovávání Božího slova a naplňování 
Boží vůle spatřuji smysl svého života a 
vidím cestu za Kristem, kterou chci jít a na 
kterou Vás všechny zvu. Tato cesta bývá 
úzká a nesnadná. Setkáváme se na ni s 
výsměchem a protivenstvími, jak v totalitě, 
tak v demokracii. Je to však cesta, která je 
spojena s nádherným zaslíbením. V nové 
jistotě smíme vědět, že poslední vítězství je 
dáno Božímu lidu, těm, kteří Ježíše Krista 
milují a kterým On dnes připomíná: „Kdo mě 
miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho 
bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u 
něho příbytek.“ Amen. 

zkrácená verze instalačního kázání  
Jan Waclawek – nově zvolený biskup SCEAV
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téma

svátost křtu

Slovo křest je odvozeno od slovesa křtíti a 
obě slova pak od slova Kristus. Řecké baptisma 
však souvisí se slovem ponořit, s výrazem 
mnohem širším: smýti, omýti, buď celé tělo, 
nebo aspoň jeho část. Křest je křesťanský obřad, 
připojení k lidu, který zdědí království Boží, 
neboli přijetí do církve. Je doporučeno, aby se 
křest konal v bohoslužebném shromáždění 
farního sboru, jehož členem či členkou se 
pokřtěný/á křtem stává. Nemluvňata mají být 
křtěna v tom sboru, jehož členy jsou žadatelé o 
křest nebo jeden z nich. Ke křtu v jiném sboru 
než takto příslušném, musí dát staršovstvo 
sboru svůj souhlas. Od svého křtu patříme 
k dětem Božím. Bůh nás dnem našeho křtu 
povolává do svého lidu a bere do své rodiny. 
Bůh dodržuje slovo, které nám bylo dáno při 
svatém křtu. My, kteří jsme pokřtěni ve jméno 
Otce i Syna i Ducha svatého, Mu od té doby 
patříme. Stáváme se Kristovým majetkem a 
jsme vštípeni v Krista jako roub do vinného 
kmene (Sk. 8,16; 19,5). Pozemský otec zůstává 
navždy přes mnohé překážky otcem svého 
dítěte a co teprve náš Otec v nebesích! Tak, jak 
se při křtu Pána Ježíše přiznal ke svému Synovi, 
uděluje i nám navždy právo svého dítěte. 
V tomto smyslu jsme požehnáni požehnáním, 

které není pozemským majetkem, ale jako 
duchovní náleží nebeské říši. Křest v našem 
životě působí. Přináší-li požehnání je 
zázrakem všech zázraků. V našem životě se 
uplatňuje jeho vliv. Je-li naše víra pod tlakem 
okolností našeho života, může být obživena 
právě při vzpomínce na náš křest. I Pán Ježíš 
se v těžkých chvílích vracel na tichý břeh řeky 
Jordán, na místo, kde byl obdarován Janem 
při požehnání svého křtu. (Jan 10,40). Tak se 
i mnohé dítě, které se zcela ztratilo ve světě, 
nepřicházelo ani na konfirmační výuku, ani 
se nezúčastňovalo setkání dorostu a mládeže 
ve sboru, může na ono tiché místo chrámu, 
ve kterém bylo pokřtěno, jednou vrátit. Bůh 
je věrný, jeho náruč je stále otevřená, On 
nikdy na své děti nezapomíná. Prosme, ať 
jsou vyslyšeny modlitby rodičů, prarodičů i 
všech členů našeho sboru, kteří se stále za své 
zbloudilé pokřtěné děti modlí. 

Zdeněk Kuboň

Pro letošní rok si redakce Nedělních listů pro Vás, milí čtenář, připravila několik různých témat na 
pokračování. Chceme se nad těmito věcmi zamýšlet, zopakovat si je a třeba se dovědět i něco nového, 
co jsme dosud nevěděli. V tomto březnovém čísle Nedělních listů zahajujeme první téma, kterým jsou 
svátosti. 

Svátost je obřad, který v křesťanském chápání prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkuje 
neviditelnou Boží milost. Viditelné znamení ustanovené Ježíšem Kristem, skrze které Duch svatý 
působí v duši nadpřirozené účinky. Dle Lutherova Malého katechizmu je svátost úkon v němž sám 
Bůh spojil svá slova zaslíbení s viditelným znamením a jehož pomocí nabízí, dává a pečetí odpuštění 
hříchů. získané Kristem. 

Katolická a některé protestantské církve uznávají 7 svátostí (křest, biřmování - křesťan od Boha 
dostává pečeť daru Ducha Svatého, eucharistie – večeře Páně, svátost smíření/svatá zpověď - křesťan 
vyznáním vlastních hříchů může dojít smíření s Bohem a církví, svátost nemocných – pomazání 
nemocných, manželství, kněžství - svěcení)

Reformovaná církev však uznává svátosti pouze dvě, a to křest svatý a večeři Páně.
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nevím

řekli mi to 
rodiče

vím to z 
fotek

ano

ne

nevím

abychom 
byli děti 

Boží

ano

ne

nevím

Dětská anketa

1. Byl/a jsi pokřtěn/a jako malé miminko? 3. Proč tě rodiče dali pokřtít?

4. Mohou se křtit i dospělí lidé?

co si myslíte, že je vlastně křest?
„Rodiče to dítě musí vést, aby věřilo v Boha.“ 5. třída
„To znamená, že nás Pán Bůh bude ochraňovat.“ 5. třída
„Pokřtí miminko vodou a zasvětí ho Bohu.“ 3. třída
„To tě farář polije vodou a je to.“ 1. třída

2. Jak víš, že jsi byl/a pokřtěn/á?

Mezi dětmi v náboženstvích a nedělních škol jsme provedli malou anketku s tématem křtu. Odpovědi 
byly různé, mnohdy vtipné, ale v určitých otázkách taky překvapující. Vědí naše děti proč jsou 
pokřtěné? Vědí, že pokud nejsou pokřetěné jako děti, tak že mohou být pokřtěné kdykoliv pozdějí? 

Ankety se účastnilo asi 30 dětí ve věku 6 - 13 let.

„Řekli mi to rodiče.“ 
„Protože mám fotky a kmotru.“ 
„Protože jsem to viděla na videu.“ 

„Protože věříme v Pána Boha.“
„Protože byl i můj bratr.“
„Abych byla křesťanka a sloužila Bohu“
„Odevzdali mě Bohu.“
„Prostě to chtěli, asi abych byla zaslíbená 

Bohu
„Protože jsme křesťani
„Abych byla Boží dítě

Tento propagátor husitských myšlenek 
se narodil někdy kolem roku 1391 asi v 
Kravařích u Opavy. Studoval lékařství v 
Montpellier a filosofii v Paříži. Roku 1416 
začal vyučovat na pražské univerzitě. V 
roce 1421 odešel do Polska a stal se tam 
lékařem krále Vladislava Jagellonského. I 
po odchodu od dvora zůstal několik let na 
polském území. Snažil se přispět k usmíření 
mezi Polskem a Řádem německých rytířů. 
Ačkoli se na čas vrátil do Prahy, opět se 
vydal na cesty, tentokrát do Skotska, kde 
snad měl za úkol obnovit styky husitů s 
bývalým působištěm reformátora Jana 

Viklefa. Avšak tato cesta jej dovedla na 
kacířskou hranici. Byl upálen v univerzitním 
městě St. Andrews, jež bylo tehdy církevním 
centrem Skotska, 23. července 1433. Památku 
na tohoto husitského myslitele, jenž našel 
smrt v daleké cizině, je ve městě St. Andrews 
možno najít dodnes; místo, na němž byl 
upálen, je označeno křížem v dlažbě.

Snad právě mistr Pavel z Kravař je autorem 
spisu nazvaného Anatomia Antichristi, díla 
výrazně protipapežského a protiřímského. 
Na jeho autorství poukazují dobré lékařské 
znalosti, jimiž autor disponuje.

MCH-NL

naši reformátoři

Pavel z kravař
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anketa: Postní oBDoBí

zamyšlení

Redaktoři Nedělní listů se rozběhli mezi členy 
našeho sboru a kdo měl to štěstí mohl zodpovědět 
několik jejich všetečných otázek. Vzhledem 
k tomu, že jsme poslední únorovou neděli 
vstoupili do postního období, všechny jejich 
otázky se týkaly půstu.

co pro vás znamená postní období?
· „Příchod Ježíše Krista, jeho vstup 

do Jeruzaléma, duchovní příprava na 
ukřižování a zmrtvýchvstání. Člověk by 

se měl zamyslet nad tím, jak žije, jít víc do 
sebe, zhodnotit a zamyslet se, co by měl 
zlepšit.“

· „Zamyšlení nad životem, ale také i nad 
smrtí. A také nad sebou.“

· „Duševní rozpoložení.“
· „Období přípravy na Velikonoce, 

ukřižování a zmrtvýchvstání. Post je 
příprava. Nejen po tělesné stránce, ale 

Nejen proto, že 
jsme vstoupili do 
postního období, 
ale taky proto, že 
u nás na mládeži 
nedávno proběhl 
m o d l i t e b n í 
řetězec s půstem 
za stávající i nové členy, jsme opět přemýšleli 
nad tím, co půst vlastně znamená. Je to jen 
to, že nebudu celý den jíst a možná se u toho 
budu tvářit útrpně? Má půst pro nás nějaký 
význam? Jak má vlastně vypadat?

Když se podíváme do Bible, už ve Starém 
zákoně najdeme příklady půstu. Král David 
se postil na znamení pokání po tom, co mu 
prorok Nátan oznamuje Boží trest za to, že 
zhřešil s Bat-šebou a nechal odstranit jejího 
manžela Urijáše. Také prorok Daniel se 
postí v žíněném rouchu a popelu. Modlí se 
k Hospodinu a očekává přijetí vidění. I na 
dalších místech najdeme příklady půstu 
jednotlivců jako součásti pokání, zármutku 
nebo podporu modlitby. V dobách neštěstí, 
pohrom nebo hrozby Božího trestu byly 
vyhlašovány i posty veřejné pro celý lid, 
dokonce i dobytek. 

Postupem doby ale půst získal 
deformovanou podobu a lidé ho často 
vnímali jen jako jakýsi předepsaný 
náboženský úkon. Proroci před tímto 
varovali. Proto například u proroka Izajáše 
v 58. kapitole čteme, co to je pravý půst. 

Pán Bůh ústy proroka varuje lid před 
povrchností a zdůrazňuje, že samotný půst 
nemá význam, pokud není spojen s pokorou 
a celkovou vnitřní změnou člověka. 

V Novém zákoně dává Pán Ježíš půstu zcela 
jiný význam. V Matoušově evangeliu říká, 
že půst má být znamením našeho návratu 
k Bohu, ale má se odehrávat ve skrytosti, v 
soukromí, ne na odiv druhým lidem. Má být 
radostnou záležitostí, ne projevem nějakého 
utrpení.

Co z toho všeho tedy pro nás vyplývá? Co 
jsme si během měsíce, kdy jsme se postili a 
modlili za naši mládež, mohli uvědomit? S 
jakými postřehy ze strany mládežníků jsme 
se setkali?

· Půst není jen záležitostí jednoho 
období před Velikonocemi. Má své místo 
během celého roku.  

· Půst se netýká jen jídla. Můžeme si 
odříct i jiné věci, které nás odvádějí od Boha 
a ubírají čas – počítač, internet, televize. 
Každý si určitě to své najde. 

· Díky půstu se můžeme lépe 
soustředit na věci, na kterých nám záleží, 
o které chceme bojovat. Během dne si je 
můžeme více připomínat. 

· Půst, který není spojený s 
modlitbou a pokáním nemá význam. Hrozí, 
že se stane jen jakousi „zbožnou“ formou 
bez obsahu. 

Věra a Martin Jursovi 
Autoři jsou vedoucí mládeže ve Stříteži.

pokračování na další straně

Půst v životě křesťana
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chyBa v systéMu? 

hlavně po duchovní.“
· „Příprava na Velikonoce. Zatím jsem 

nad tím až tak nepřemýšlela, ale člověk si 
vzpomene na Pána Ježíše.“

· „Příprava na ukřižování Pána Ježíše. 
Čteme si proto v Bibli – ale to děláme tak 
jako tak každý den.“

· „Připomínáme si Pána Ježíše, jak byl 
ukřižován. V tomto období máme žít 
skromně, modlit se, uvědomovat si, jak Pán 
Ježíš trpěl.“

· „Připomínka ukřižování Pána Ježíše a 
toho, co pro nás udělal.“

· „Uvědomuji si, že jsme tady pouze na 
chvíli, svým srdcem se připravuji na smrt 
nebo druhý příchod.“

Postíte se?
· „Půst nedržím, žiju střízlivě celý rok.“
· „V pjontek žech mjała šmak na buček, ale 

potym žech se zpumňała že je post.“

· „Nedržím půst jako takový, dokonce si 
myslím, že bych nevydržela celý den bez 
jídla, ale snažím se žít s Bohem od samého 
rána. Zpívám si, i když teď už nemám hlas, 
tak alespoň přeříkávám písně, čtu Bibli. 
Když jdu snídat, vždycky si řeknu: ‚Ještě 
ses nepomodlila tak žádná snídaně.‘“

· „Půst nedržím, můj známý vždycky 
říkává: ‚Hřích nevchází do pusy, ale z 
pusy.‘“

· „Půst nedržím, ale mám s tím zkušenosti, 
kdysi jsme ho na starší mládeží drželi 
pravidelně – spolu s modlitbami.“

· „Půstů, které jsem absolvoval nebylo 
tolik, modlit se můžu stejně po obědě jako 
bez něj, ale občas se postím ze zdravotních 
důvodů, ... nechcu vypadat svatě a proto 
rovou říkám, že to nemá duchovní podtext.  
Na půstu víra nestojí. Rozumím těm, kteří 
jej dodržujou i těm kteří jej nedodržujou.“

JF, DH - NL

pokračování z předchozí strany

„Můžou si za to sami, mami!“ Koukám 
zřejmě jak tele na nová vrata, neb mi to 
dcera zopakuje ještě dvakrát. V jejím věku 
se mi ji nedaří nasměrovat, aby změnila 
úhel pohledu a nevyužívala „systém“, který 
je zřejmě špatně nastaven. V hloubi duše ji 
však chápu a jsem přesvědčena, že coby dítě 
školou povinné bych se nechovala jinak. 
Snad až později na střední či spíše na vysoké 
škole člověk pochopí, že se učí ne kvůli 
známkám, ne ze strachu z potrestání nebo 
z vděčnosti k rodičům, ale kvůli sobě, aby 
využil a promítl svůj potenciál do moudrého 
a všeobecného rozhledu. O co vlastně jde?

Naše holky jsou moc šikovné a velice 
brzy se do školy začaly připravovat samy. 
Domluva, že se ozvou o pomoc, když bude 
úkol „nad jejich síly“ nebo něčemu nebudou 
rozumět, platí dodnes. Občas jsem taky 
vtažena do zkoušky nanečisto. Z mé role 
zkoušející učitelky ale dcery vůbec nejsou 
nadšené. „Na to se mě neptej, z toho jsme 
psali minule! Mami, nelistuj v tom sešitě 
dopředu, to po mě chtít nebude! Zkoušej 

mě, prosím, jen z toho, co mám podtrženo! 
A tady to úplně přeskočíme, ani jsem to 
nečetla - domluvili jsme se ve škole, že se z 
toho nechá vyzkoušet Ondra!“ Asi nemusím 
zakrývat, že coby pedagog z uvedených 
komentářů nejsem nadšená pro změnu já. 
Podtrženo, sečteno, takové zkoušení mě 
nebaví a rozčiluje mě, jak holky mohou 
spoléhat na to, že prověřování vědomostí ve 
škole bude probíhat tak, jak předpokládají. 
Přestože mi jejich jistota cuchá nervy, opírá se 
o zkušenost a má určitou logiku. Jeden učitel 
vždy zkouší jen dvě poslední látky. Druhý 
dává vybrat a třetí zkouší jen dobrovolníky. 
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Velké oblibě se těší vyučující, který znalosti 
ověřuje podle abecedy a zvlášť velké oblibě 
ten, kterému za čtvrtletí stačí jedna známka. 
Pak je to „tutovka“, že dá pokoj. Mé 
argumenty o pochopení učiva jako celku, 
o nalezení mezipředmětových vztahů a o 
opakování, jež je matkou moudrosti, stačily 
akorát na potutelný úsměv ve tváři mých 
vychytralých studujících dcer. 

Musela jsem o tom přemýšlet. To není 
dobré! Někde je chyba! Ale kde? 

Velké změny v pohledu na vzdělávání 
právě v inkriminovaném pubertálním 
období asi z podstaty této nelehké vývojové 
etapy čekat nemůžeme. Že by chyba v 
„systému“? Vždyť umožňuje a z určitého 
pohledu dokonce vybízí k takové přípravě 

na vyučování! Dá se to změnit?
Přiznám se, že jsem velice podobně začala 

přemýšlet nad výborným článkem sestry 
Boženky Gašové „Sliby“ v minulém čísle 
Nedělních listů. Stejně jako ona nevidím 
v lavicích našeho kostela mnoho rodičů s 
pokřtěnými dětmi, kteří slibovali docházku 
„do Boží školy“ nebo  konfirmandy slibující 
upevňování své víry v kolektivu dorostenců 
a později mládežníků.

Některé sliby se prostě neberou vážně! 
Nechci tvrdit, že náš sborový systém 
k tomuto přímo vybízí, ale určitě to 
přinejmenším umožňuje. Pak si za to marné 
očekávání na plné lavice můžeme opravdu 
sami! Dá se to změnit?

JH-NL

Letos v únoru se již po sedmé uskutečnila 
konference mužů, kterou pořádá Slezská 
církev evangelická. Z blízka i z dáli i přes 
velmi mrazivé počasí dorazilo mnoho 
mužů do vyhřátého sálu kina Kosmos 
v Třinci. Někteří sice s obtížemi, kvůli 
zamrzlým vozům, ale i přesto si nenechali 
ujít příležitost sejít se s dalšími bratry, aby 
načerpali nové poznatky pro svůj život.

Letošní téma konference bylo „Fair play“. 
Přednášející měli čtyři okruhy, kde by se fair 
play v našem životě měla objevit. Přednášky 
se týkaly „fair play ve vztahu k Bohu“, „fair 
play ve vztahu k ženě“, „fair play v církvi“ a 
„fair play ve společnosti“.  

Na programu bylo i poutavé svědectví 
jednoho slovenského bratra na invalidním 
vozíku, který hovořil o tom, jak mu nehoda 
z nerozvážnosti změnila celý život a vztah 
k Bohu. Mohli jsme si společně zazpívat, 
zasoutěžit, o přestávkách při kávě a 
koblížku pohovořit se známými a po obědě 
poslechnout i tradiční chvilku hudby 
v podání smyčcového orchestru.

Program byl zajímavý a přínosný, protože 
férová hra je v životě muže důležitá. Dělá 
z nás nejen dobré manžely, rodiče, členy 
církve, ale i vedoucí pracovníky - ať už 
v práci nebo v církevních společenstvích. 
Nebudu tady ale podrobně rozepisovat, o 

čem který přednášející mluvil. Zájemci si 
mohou všechny přednášky poslechnout na 
stránkách www.kpm.sceav.cz.

Na konferenci bych přivítal i téma „fair 
play ve vztahu k dětem, k rodině“ nebo pro 
mladší „fair play ve vztahu k rodičům“. 
Z mého pohledu bylo letos v sále zase o něco 
více šedivých a lysých hlav než mladých.  
Čemu se tato skutečnost dá přisoudit? 
Rozevírá se opět více mezi generacemi 
propast a program, který má být pro všechny 
generace, všechny prostě nepřitáhne? 

Proč mi zrovna toto téma chybělo: 
Pryč jsou doby, kdy muži pracovali od 

rána do večera, protože v biblických dobách 
práce lidí nekončila po max. 8,5 hodinách 
(počítáno i s obědem). Změnilo se i to, že 

Postřehy z konference Mužů

pokračování na další straně
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nepracují jenom muži. To je ale na další 
diskuzi, na kterou by nenašli všichni stejnou 
odpověď. Muži jsou více doma, co tedy 
s tímto časem? Jak si poradíme? Aktivně 
se zapojme do výchovy, aby děti viděly, že 
o ně máme zájem a máme je rádi. Máme se 
ale s kým o výchově sdílet a vyměňovat si 
názory? Nemyslím teďka naše manželky, 
ty jsou nám podporou vždy, ale sdílet se 
s dalšími bratry. V podpoře role muže jako 
otce nepomáhají ani mnohé televizní pořady, 
kde je muž - rodič představován jen jako 
moula. Ale zase - kdyby bylo setkání mužů 
a dětí, jak by to vypadalo ve skutečnosti?

Funkce muže v rodině není jen, že chce, 
aby byly děti pokřtěny, aby chodily na 
konfirmační cvičení, do kostela, na dorost 
a pak mládež.  Bohužel i to je mnohdy už 
jen přání jejich žen. Chybí Vám v tom výčtu 
něco? Bůh nám dal rodinu a děti jako dar. 
Když nám dá Bůh ženu a my se s ní oženíme, 
začíná pro nás období bojů, jak manželství 
udržet při životě. Když se nám narodí děti, 
boje se zostřují. Muž má být ten, kdo vede 
svou rodinu, ten, kdo o všem rozhoduje. 
Správně vést rodinu znamená v první řadě 
stavět ji na Bohu. V druhé řadě musíme 
milovat své bližní, svou ženu a děti. Milovat 
je znamená naslouchat jim a cítit jejich 
potřeby. Pak naše vedení a rozhodování 
bude snazší. Nebudeme to vidět jen tak, 
že je na nás vložen úkol, že já se musím 
rozhodnout. Když vidíme a pochopíme naše 
okolí, škrtneme slůvko já a je z toho my. 
Rozhodnu se, abychom se my všichni měli 
dobře.

Společná chvilka u Božího slova a biblický 
příběh, společná modlitba je důležitá stejně 
jako návštěva kostela. Vysvětlení dítěti 
podstaty víry, naslouchání mu a vysvětlení 
křtu, proč se dělá, je lepší, než ho v plenkách 
pokřtít a myslet si - však na konfirmaci 
pochopí, o co jde a možná uvěří. Krásnější 
prožití křtu svých potomků vidím v tom, 
když je křtíme a víme, že uvěřili a sami ho 
chtějí. Dokud dítě samo neuvěří, křest mu 
k ničemu nepomůže, nespasí ho. Je to jen 
potvrzení naší osobní víry v Ježíše Krista. 
Není to přesvědčení jiného jedince. Před 

Bohem nás může zastoupit jedině Ježíš 
jako náš přímluvce, když v něho uvěříme. 
O člověku se nikde nehovoří. Kdyby se 
pořád podle zvyků Starého zákona dávalo 
chlapečky obřezávat, kolik z nás by dalo děti 
obřezat, jen proto, že se z toho stal „pěkný“ 
zvyk? Nedělejme si z něčeho zvyk nebo 
podmínku zápisu do kartotéky kostela. 

Také návštěva společenství je jedna 
z důležitých věcí, kdy se můžeme s našimi 
bratry a sestrami sdílet v naší víře. 
Vysvětleme proto našim dětem, proč tam či 
onam chodíme, snažme se přizpůsobit jejich 
myšlení, tvořme program a pomáhejme 
jim s tvorbou jejich programu na tyto 
společenství. Není to jen o tom sednout si 
v neděli v pěkných šatech do lavice a tvářit 
se vážně, protože se mluví o vážných věcech.

Rádi v různých případech používáme 
cizích příkladů. Nemáme své nebo o nich 
nechceme hovořit? Snažme se vytvářet své 
příklady, žijeme přece za sebe. To, co dělá 
někdo jiný, je možná poučné, ale není to 
náš život. Dětem nemůžeme říkat, tam ten 
žil tak a proto byl dobrý, když sami takto 
nežijeme. Nepoužiji žádný cizí příklad, 
bohužel ani svůj. I já dělám mnoho chyb 
v životě a při vedení rodiny. Také mi chybí 
mé příklady, nejsem vzorem a mrzí mě to. 
Mnohdy mi chybí i vzory v okolí. Učme se 
s pomocí Ježíše, s pomocí Bible a s pomocí 
ostatních mužů žít tak, abychom byli 
příklady nejprve v našich rodinách a ne jen 
pro okolí. Až budeme sedět v kostele, kde je 
málo mladých, nestěžujme si pak, že dnešní 
mladí už ani nepřijdou do kostela - odráží 
se jen náš problém ve výchově. Nepořádek 
v našich rodinách brzy prosákne i navenek, 
a není to jen tím, že žijeme v době drben a 
multimediálních technologií. Prozradí nás 
náš život.

Doporučuji všem, aby se také příští rok 
přišli podívat na tuto konferenci. Také 
doporučuji, aby prominuli malou porci 
oběda, nebo když někdo něco řekne, s čím 
nesouhlasíme. Tato společenství posilují 
naši víru a také na nich vidíme, že nejsme 
jediní, kdo bojují s tím jak žít „fair play“. 

Jaromír Fober

pokračování z předchozí strany
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Hudební těleso, ve kterém působí více 
než třetina sborovníků. Nezní to jako sen? 
Ve sboru Církve Bratrské v Horní Suché 
se stal skutečností. Na pár otázek ohledně 
pěveckého sboru a orchestru, kteří posloužili 
na našich bohoslužbách v lednu, odpovídala 
Jana Boszczyková, jedna ze zpěvaček. 

Jak dlouho pěvecký sbor a orchestr 
funguje? 

Pěvecký sbor funguje od počátku vzniku 
sboru, to znamená zhruba devadesát let, s 
hudebníky tak sedmdesát let. V průběhu 
celé té doby se vystřídali různí dirigenti a 
zpěváci, přesto sbor funguje dál.

Jak často se scházíte a jak dlouho 
trénujete?

Scházíme se každou sobotu, tedy jednou 
týdně. Každá zkouška trvá asi dvě a půl 
hodiny. 

kolik má sbor a orchestr členů? 
Pěvecký sbor má v současnosti dvacet osm 

členů, orchestr plus mínus dvanáct. Náš 
sbor Církve Bratrské má 112 členů. 

v pěveckém sboru je hodně mladých. to 
se zas tak často nestává. 

Kdysi tam bylo mladých ještě víc, ale teď 

už někteří studují mimo Ostravsko, některé 
členky se provdaly. V současné době moc 
mladých nepřibývá, je to asi trend všude. 
Možná máme dost mladých proto, že 
zpíváme různé žánry, a i když má dirigent 
rád vážnou hudbu, přidává do repertoáru i 
modernější skladby. Pro většinu z nás je to 
také služba Bohu. 

zpíváte a hrajete poměrně náročné 
skladby. kdo je vybírá? 

Většinu repertoáru vybírá sám dirigent.
Jak dlouho vám trvá nácvik písní?
Nácvik těch náročnějších zabere dva až tři 

měsíce. Jednoduché písně cvičíme jen pár 
týdnů.

napadají tě nějaké příhody z nácviku 
nebo koncertování?

Pořádáme zájezdy, na kterých je vždycky 
spousta legrace. Jsou to skvělé akce, na 
kterých se sblížíme a zažíváme krásné 
okamžiky. Poslední z nich byl výlet na 
Prašivou, bez služby, jen pro utužení 
kolektivu. 

Jana Boszczyková 
JF – NL 

ÚsPěšný Pěvecký sBor. Jak funguJe? 
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co nás čeká
rozpis postních pátků - vždy v 17 h v sále
9. 3. Eva Jelínek ČCE Ostrava
16. 3. Radek Palacký CB Velká Lhota
23. 3. neobsazeno
30. 3. Tadeáš Firla CB Český Těšín

kudy komenský nechodil
Zveme vás na jubilejní 30. akci s názvem 

Kudy Komenský nechodil. Letos se uskuteční 
o víkendu 16. - 18. března ve Vítkově. Na 
tuto akci je naplánován program zábavný, 
biblický, sportovní, poznávací apod. Přijeďte 
si protáhnout své tělo i svého ducha - a to 
vše za lidové ceny (viz pozvánka). Termín 
přihlašování končí 11. března. Více na www.
moravskoslezska-mladez.evangnet.cz 

setkání žen
Náš sbor společně s ostatními sbory z 

Českého Těšína pro Vás připravil konferenci 
žen - od dívky až po babičku na téma 
„Bůh uzdravuje“. Konference se uskuteční 
v sobotu 24. 3. 2012 od 9.30 - 17 h. v 

Křesťanských sborech na Mojské v Českém 
Těšíně. Přednášející jsou Dana Zubčáková a 
Rozita Mertová, ke zpěvu poslouží hudební 
skupina 100% USB Český Těšín.

Na tuto konferenci je nutná registrace 
na email tereza.simikova@kcmojska.
cz, nejpozději do 18. 3. Registrační 
poplatek je 100,- Kč - platba na místě. V 
případě, že nemáte internet, neváhejte s 
přihlášením oslovit sestry ze sboru - Halinu 
Berglowiecovou nebo Lucii Sojkovou (777 
223 540). 

večer modliteb a chval
11. 3. 2012 - 18 - 20 h. - Církev Bratrská 

Český Těšín.

Misijní víkend 2012 - „Koho pošlu a kdo 
nám půjde? Půjdeš?“

17. března v Českém Těšíně (prostory 
Křesťanského centra), v 9 - 17:30 hod se 
uskuteční celodenní setkání pro všechny, 
kdo berou vážně Velké poslání a chtějí 
k němu nabrat povzbuzení a inspiraci - 
pořádají společně NF Nehemia, OM ČR, 

Bratři a sestry, členové sboru ČCE na 
Rozvoji v Českém Těšíně. 

Jelikož jsem byl více jak 20 let aktivním 
členem tohoto sboru, včetně členství ve 
třech staršovstvech, cítím potřebu při svém 
odchodu ze sboru (a z ČCE) napsat pár 
řádek.

Tento sbor má za sebou bohatou historii a 
tradici, má své silné stránky a věřím, že na 
Božím díle vykonával, vykonává a bude dále 
vykonávat mnohou užitečnou službu, která 
bude oslovovat lidi, kterým jsou sborová 
tradice a způsob sborové práce blízké – v 
tomto smyslu si dokonce myslím, že tento 
sbor má na Božím díle své jedinečné místo, 
které by se zřejmě příliš nemělo měnit. 

Ve vztahu k výše uvedenému však u mě 
sílilo přesvědčení, že mé vnímání některých 
aspektů sborové práce a sborové tradice, 
některé otázky řízení sboru a staršovstva, 
a také vnímání některých pasáží Bible jsou 

poněkud jiné, než je vlastní tomuto sboru 
(a v některých ohledech i celé ČCE), a proto 
bude lepší, když ze sboru (a ČCE) odejdu. 
Vnímám totiž, že potřeba převládající 
sborové jednoty a jednoty smýšlení je 
více, než prosazování odlišného postoje 
jednotlivce, a proto jsem přijal po dlouhém a 
nelehkém zvažování toto rozhodnutí. 

Sboru a jeho vedení přeji vše dobré, Boží 
moudrost a požehnání k naplňování Božích 
záměrů a jsem vděčný za vše, co jsem tady 
prožil. 

Spolu se mnou odcházejí i manželka Šárka 
a děti Nikol, Michaela a René. Věřím však, 
že řada osobních vztahů zůstane zachována 
a že se budeme nadále potkávat v rámci 
různých křesťanských aktivit v našem městě, 
ale i tady na půdě sboru na Rozvoji. Naším 
novým působištěm bude sbor Apoštolské 
církve, Křesťanské centrum ve Svibici. 

René Raszka

ROZLOUČENÍ SE SBOREM A ČCE
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Operace Exodus, Wycliffe ČR, YWAM ČR 
a NF KMS. Vstupné 190 Kč včetně oběda, 
občerstvení a kávy. Služba dětem od 6 do 
12 let zajištěna. Předchozí registrace není 
nutná. Více na www.misijnivikend.cz.

velikonoční koncert 
skupiny 3plus1

Srdečně Vás zveme 
na velikonoční 
koncert křesťanské 
skupiny 3plus1, 
který se uskuteční 
1. 4. 2012 od 17 hod. 
Na Rozvoji. 

Přijďte s námi 
zahájit Velikonoce.

Pašiový koncert Beaty Bednarz
4. 4. 2012 od 18 hodin 

se v kostele Na Rozvoji 
uskuteční koncert Beaty 
Bednarz. Dobrovolné 
vstupné.

koncert keep smiling gospel
15. 4. 2012 od 17 hod se v kostele Na 

Rozvoji uskuteční koncert Gospelového 
souboru Keep Smiling z Orlové

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.

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.

Milí bratři a milé sestry, fa „Polygrafická výroba“ si Vám dovoluje 
nabídnout levné, kvalitní a rychlé zhotovení veškerých tiskovin. 
Od vizitek, samolepek až po plakáty apod. Tel.: 608 883 229.

vyuka evangelického náboženství
ZŠ Slezská - 1. stupeň po 12:55 - 1. stupeň

pá 14:00 - 2. stupeň - klub Debatník
ZŠ Ropice po 12:30
Masarykova škola -ul. Komenského st 11:30 v 1. C

st 13:30 ve 4. B
st 14:45 2. stupeň v mládežovně, v přístavbě kostela  

ZŠ Pod Zvonek čt 14:00 ve 4. B 
Gymnázium po 15:00 v aule - Rock Solid gympl

út 07:05 v uč. biologie - modlitební skupinky
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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
číslo účtu: 1725496319/0800
e-mail: info@ccectesin.cz
web: www.ccectesin.cz
farář sboru: Mgr. Marcin Pilch
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
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), D. Harok 
(DH), Jana Humplíková (JH), M. Chalupski 
(MCH), M. Schulhauser (MSCH). 
tisk: Magdaléna 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.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...


