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8. ročník

Slovo editora„Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; 
jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se 
postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, 
děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, 
nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 
Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze 
všeho, co získám.‘ Avšak celník stál docela vzadu 
a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil 
se do prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou 
hříšným.‘ Pravím vám, že ten celník se vrátil 
ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. 
Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a 
kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Lukáš 18, 10-14

Sestry a bratři, milý sbore, 
„O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou 

spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto 
podobenství.“ 

Můžeme si položit hned první otázku: Kdo 
z nás si na sobě zakládá a kdo z nás pohrdá 
těmi ostatními? Může být pravděpodobné, 
že většina z nás, kdo toto nyní čteme, si to 
nemyslí. Nejsou si vědomi toho, že by si na 
sobě zakládali, ani že by ostatními pohrdali. 
Co teď? Jaký mohou mít z podobenství 
užitek? Posuďme sami: Zkusme se podívat 
na to podobenství bez toho úvodu, začít jej 
číst a snažit se mu porozumět. 

Nalézáme v něm dva typy lidí: Farizea, 
kterého obvykle vnímáme jako vnitřně 
pokřiveného, člověka, který si zakládá 
sám na sobě a celníka, který je opravdový 
a upřímný, poněvadž dle slov Ježíšových: 
„celníci a nevěstky vás předchází do Božího 
království“. Zkusme se proto na to podívat 
z hlediska toho, co říká Bohu jeden i druhý. 
Nejprve mluví farizeus: „Děkuji ti, že nejsem 

jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctiví“ 
Můžeme se ptát, zda-li je to lež. Odpověď 
zní: nikoli, farizeové nebyli vyděrači. Byli 
zbožní, snažili se zachovávat Hospodinův 
zákon a dotahovat jej do životní praxe. 

Kdo je Kdo, Když 
oba mluví pravdu?  
opravdová změna 
musí nastat uvnitř!

pokračování na další straně

Vážení čtenáři, není tomu dávno, co jsme 
úspěšně přežili konec světa, taky komerční 
nápor Vánoc a konec roku 2012. Máme 
tady nový rok, nová předsevzetí a vy právě 
držíte v ruce nové Nedělní listy. I my jsme 
si dali do nového roku nové předsevzetí, a 
tím je nepolevovat ve shánění zajímavých 
článků, prozkoumávat neprozkoumaná 
témata, zamýšlet se nad nezamyslitelným a 
informovat Vás o veškerém děním u nás ve 
sboru nebo jeho okolí. 

V tomto čísle jsme si dali za cíl Vám přiblížit 
volbu staršovstva a představit několik 
kandidátů, s ostatními budeme pokračovat v 
únorovém vydání. Rovněž nechybí ani další 
pokračování o „Přirozeném růstu církve“ s 
podtématem „láskyplné vztahy“.

S tématem lednového čísla „Bůh je 
všemocný“ si opět můžeme připomenout, 
jak úžasné je Bohu plně věřit a nebát se, 
že cokoliv se stane, bude to to nejlepší co 
nám připravil. Téma doplňuje anketa dětí z 
nedělní školy a náboženství.

Nechme se inspirovat článkem, který 
popisuje, jak sloužit svému pastorovi. Služba 
pastora je náročná, proto přečtěme článek, 
chyťme se za nos a dejme si do nového roku 
další předsevzetí.

Na závěr se můžete zasmát nad článkem o 
pokažených šohajkách.

Konec dobrý – všecko dobré. Přeji Vám 
příjemné čtení. 

David Harok

Nedělní listy 1/2013

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji.

13. ledna - 1. neděle po Zjevení Páně

Čtení: Iz 43, 1-7; Ž 29; Sk 8, 14-17; L 3,15-17,21-22
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„Děkuji ti, že nejsem jako cizoložníci, i jako 
tento celník“. Cizoložství také nesedí na 
farizee a celník, to už vůbec ne. Celník byl 
spojenec římské moci a farizeové byli těmi, 
kterým šlo o Boží řád a o spásu, která měla 
přijít z Jeruzaléma a ne z Říma. Farizeus 
dále pak pokračuje, „postím se dvakrát 
za týden a dávám desátky ze všeho, co 
získám“. Tato slova potvrzuje v evangeliu 
i Ježíš, když mluví o postech a o desátcích, 
kterými se farizeové vyznačují.  Říká tedy 
něco nepravdivého ten farizeus? Jistě že 
ne, a navíc, on za to Bohu děkuje, „Bože, 
děkuji ti“ říká a Pánu Bohu se přece sluší 
děkovat. Naše vnímáni farizee jako vnitřně 
pokřiveného člověka v tomto světle dostává 
na frak. Jeho životní praxe je plná dobrých 
a užitečných skutků, za které Bohu děkuje.

A co ten celník? Sedí v celnici, tváří se 
medově a vybírá nekřesťanské peníze. 
Sympaticky lidi okrádá, jako ostatně mnoho 
lidí dnes, kteří si řeknou o nepřiměřenou 
částku. Nyní se zastavme u slov toho celníka: 
„Bože, slituj se nade mnou hříšným“. Jedná 
se o prosté vyjádření lítosti. A jestliže to tak 
opravdu je, jestliže to tak cítí ve svém srdci, 
pak rovněž mluví pravdu. Naše představa 
celníka jako darebáka a lumpa dostala 

zabrat. Ještě den předtím, kdy vybíral clo, 
tomu tak možná nebylo, ale něco se stalo.

Ze samotných slov farizea nebo celníka 
stěží poznáme, kdo je kdo. To budiž útěchou 
i tomu, kdo někdy někomu naletěl, kdo se v 
někom spletl, zmýlil, kdo do někoho vložil 
falešné naděje a očekávání. Ze samotných 
slov to lze mnohdy těžko rozpoznat Oba 
dva stojí v chrámu, oba dva se modlí, 
oba dva říkají pravdivé věty. Jaký je tedy 
mezi nimi rozdíl? Rozdíl je až po tom, co 
z chrámu vyjdou. Rozdíl před Bohem, ne 
před lidmi.

Zkusme přemýšlet: oba dva vyjdou z 
chrámu a zatímco farizej bude tím stejným 
farizeem, který do chrámu přišel, celník se 
stává jiným. On si tam totiž v chrámu prožil 
určitý zápas, a zřejmě už předtím, než tam 
šel. A po takových zápasech, vnitřních 
zápasech, nastává obrácení, napravení. 
Farizeus pouze děkuje, celník zápasí o 
věčný život, o svou budoucnost. Nevíme, 
jaký impulz ho k tomu přiměl, čím si prošel, 
co prožil, něco mu začalo vadit a přestal být 
spokojený s tím, jaký je. Zatoužil být lepším 
člověkem. Něco se dotklo jeho srdce, a on 
pochopil. Chci být lepším, nejsem spokojený 
už sám se sebou. To jej přivedlo k pokoře. 

A Ježíš říká: „Pravím vám, že ten celník 
se vrátil ospravedlněn do svého domu, a 
ne farizeus“. Zvláštní, oba mluví pravdu, 
žádný nelže, ale je to rozdíl. Když dva dělají 
totéž, není to totéž.

Milé sestry a bratři, nejde jenom o to, co 
dobrého déláme, konáme. Nejde jenom o 
to, co je a co není za námi vidět. Jde o to, 
zda v našem srdci nastávají určité proměny, 
a děje-li se tam určitý zápas. Jedině tak 
můžeme dostát tomu, co je dobré před 
Bohem, jedině tak můžeme zůstat při zemi 
a naše modlitba pak nezůstane jenom u 
nás, ale vrátí se k nám ve formě Božího 
ospravedlnění, až půjdeme z kostela do 
svého domova, jako ten celník, anebo až 
někdo v koutku vlastního domova o samotě 
vstaneme od vlastní modlitby. Toto vám 
přeji v Novém roce 2013 

Amen

Vladimír Pír, farář ČCE Suchdol nad Odrou

pokračování z předchozí strany
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Členové našeho sboru stojí před 
významnou událostí – před volbou nového 
staršovstva.

Žijeme v době, kdy se i mezi křesťany 
rozmáhá lhostejnost. Má-li být zajištěn 
kvalitní duchovní život věřících ve sborovém 
společenství, potřebujeme naléhavě i 
v našem sboru, aby ve staršovstvu byli muži 
a ženy, kterým srdce hoří láskou k Pánu 
Ježíši Kristu i k jeho ovečkám. Obětovat 
pro Pána Ježíše a jeho církev svůj život, čas 
i své schopnosti je to nejlepší, čím můžeme 
naplnit dny svého života. Sbor potřebuje 
členy staršovstva, kteří jsou ochotní vzít 
zodpovědnost za duchovní péči o svěřené 
členy sboru a chtějí se podílet na velikém 
poslání: vést lidi po úzké cestě za Kristem, 
vzdělávat je ve shromážděních a také 
získávat pro Krista nové učedníky z těch, 
kteří dosud kráčejí po široké cestě. Pán Ježíš 
si této obětavé služby starších velmi váží a 
vysoce ji oceňuje. „Když se pak ukáže nejvyšší 
pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu 
slávy“, napsal apoštol Petr.

Apoštol Pavel, na cestě do Jeruzaléma, 
pozval do Milétu presbytery z církevního 
sboru v Efezu. Když k němu přišli, řekl jim 
důležitá slova: „Dávejte pozor na sebe i na celé 
stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za 
strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou 
si Bůh získal krví vlastního Syna.“ Sk.ap.20,28. 

Apoštol Petr napsal presbyterům 
rovněž důležitá slova: „Starší mezi vámi 
napomínám…: Starejte se jako pastýři o Boží 
stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak 
to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou 
ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám 
svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se 
pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám 
nevadnoucího vavřínu slávy.“ 2.Petra 5,1-4.

Poslání presbyterů je tedy především 
poslání pastýřů a strážců Božího lidu. 
Pastýř má na starosti konkrétní ovečky, mezi 
kterými žije, o které pečuje, na které myslí a 
které chrání. To je také úkol presbytera: Mít 

ve své duchovní péči konkrétní členy sboru, 
za ně se modlit, o ně duchovně pečovat. 

O kolik oveček se dovede pastýř osobně 
starat? Pán Ježíš uvádí podobenství o 
pastýři, který se staral o sto oveček; měl to 
jistě velmi náročné, aby měl stále přehled, co 
se s nimi děje. Když zjistil, že se mu jedna 
ztratila, šel ji osobně hledat. Myslím si, že sto 
je maximální počet. 

Klademe si tedy otázku: O kolik členů 
sboru je presbyter schopen osobně 
duchovně pečovat? Kdyby měl na starosti 
50 členů sboru, měl by jistě už dost náročný 
a zodpovědný úkol. 

Žijeme v době, kdy někteří lidé chápou 
poslání presbyterů jako poslání úředníků 
na obecním nebo městském úřadě. Zajistit 
finance, udělat rozpočet, hlídat, aby se 
peníze využily pro stanovené cíle a potřeby, 
a vydávat členům sboru různá nařízení.  
Duchovní péče o konkrétní členy sboru, 
osobní kontakt se svěřenými lidmi, návštěvy 
potřebujících povzbuzení, to už vypadlo 
z programu mnohým presbyterům v naší 
církvi. Vůbec se tedy nedivíme, že sbory 
pomalu vymírají. Kristus neřekl Petrovi: 
„Buď dobrým úředníkem v církvi“, ale řekl mu: 
„Pas mé beránky, buď pastýřem mých ovcí.“  Jan 
21,15-17.

To základní poslání, které Pán určil starším 
ve sboru - presbyterům, je kvalitní pastýřská 
péče o každou ovečku. Osobní kontakty, 
přátelské vztahy, osobní péče o duchovní 
potřeby věřících, to jsou hodnoty, které 
vytvářejí kvalitní společenství, po kterém 
lidé touží.

Kdyby si každý presbyter vzal do své 
osobní péče 50 členů, o které by duchovně 
pečoval, za které by se pravidelně modlil, 
o které by se staral jako svědomitý pastýř, 
bude mít jistě náročný úkol, ale také 
významné poslání.  Proto byla i v našem 
sboru v minulosti snaha, aby z každé obce, 
která do sboru patří, byl ve staršovstvu 

ze života sboru

volba StaršovStva

pokračování na další straně
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alespoň jeden presbyter a jeden zástupce.  
Ve městě měli presbyteři v péči ty členy 
sboru, kteří bydleli v jejich okolí. 

Věříme, že jsou v našem sboru lidé – sestry 
a bratří, i ve vyšším věku, kteří dávají na 
první místo poslání, které nám dává zde na 
zemi náš Mistr a Pán. Kéž by je Pán naplnil 
odvahou a zmocnil svým Duchem, aby 
přijali v této důležité době poslání „starších“ 
ve službě sboru. Být ve službě Pána církve 
je to největší vyznamenání. Apoštol Pavel 

pracoval pro záchranu jiných i ve vězení, 
v různých životních těžkostech, jistě do 
posledního dechu. Vyjádřil to slovy: „Všecko 
to dělám pro evangelium, abych měl na něm 
podíl.“ 1.Kor.9,23. 

O povolání horlivých členů sboru 
do staršovstva se chceme modlit ve 
shromážděních, v modlitebním řetězu 
Modlitby 24/7, doma v rodinném kruhu, i 
v osobních modlitbách.

Stanislav Kaczmarczyk, farář v důchodu

S ohledem na blížící se volby do staršovstva se redakční rada rozhodla představit kanditádáty, 
kteří budou v únorových volbách voleni. Každému jsme položili 10 záludných otázek a požadali o 
jejich zodpovězení. V tomto lednovém čísle si představíme 4 kandidáty, oostatních se dočteme v čísle 
příštím.

1. jak dlouho jste členem sboru?
2. Kde bydlíte, jaké je vaše povolání?
3. pracujete/pracoval/a jste v nějaké 

složce sboru?
4. Účastníte se aktivně sborových akcí?
5. jak dlouho jste křesťanem? prosím, 

podělte se s námi o to, jak jste uvěřil/a
6. jaká je váš oblíbený biblický verš, 

úsek z Bible a biblická postava – proč?
7. jak přijala kandidaturu do staršovstva 

vaše rodina?
8. jaká je vaše představa o nárocích 

kladených na službu presbytera v našem 
sboru?

9. Cítíte již nyní v rámci zodpovědnosti, 
kterou převezmete po vašem zvolení, 
nějakou potřebu usměrnění sborového 
života na základě biblických požadavků a 
odkazů?

10. jaké silné a slabé stránky vnímáte u 
našeho sboru?

1. Členem sboru Na Rozvoji jsem asi 7 let. 
2. Bydlím ve Stanislavicích, což je asi 7 km 

od Českého Těšína. Pracuji v Karviné jako 
prodavačka v železářství. 

3. Ve sboru sloužím vyučováním dětí v 
nedělní besídce. 

4. Sborových akcí se účastním ráda, pokud 
mi to čas a povinnosti dovolí. Tyto akce jsou 
pro mě vždy povzbuzením a přínosem. 

5. Pána Ježíše jsem do svého života pozvala 
před více než dvaceti lety. Do té doby jsem 
o něm slýchala ať už v nedělní besídce, kam 
mě maminka vodila, tak i od mé babičky, 
která byla zbožnou ženou, ale já jsem tam 
moc chodit nechtěla. Vnímala jsem to jako 

nějakou nutnost. Dorost ani mládež jsem 
také nenavštěvovala - nechtěla jsem... Po 
konfirmaci jsem od Pána Boha odešla. Pak 
nastal čas dospívání a hledání životního 
partnera. To vše samozřejmě bez Pána 
Ježíše. Když jsem se vdala, rozhodli jsme se 
s manželem, že se nejdříve zařídíme a teprve 
potom si pořídíme dítě, ale Bůh měl svůj 
plán. Když jsme se pro dítě rozhodli, tak 
to prostě nešlo... Nemohla jsem otěhotnět 
dlouhých 9 let a právě to mě přivedlo na 
kolena. Po Pánu Ježíši jsem chtěla důkaz 
toho, že existuje a to v podobě dítěte. A Pán 
mi odpověděl: až přijde tvůj čas. Učila jsem 
se trpělivosti a poslušnosti. Po 9 letech se 
narodila první dcera. Tím samozřejmě Boží 
škola neskončila, ta trvá do dnešního dne. 

pokračování z předchozí strany

vanda iwaszKová

10 otázeK pro Kandidáta
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pokračování na další straně

6. Mým oblíbeným veršem je Žalm 40,1-4 
(Napjatě jsem očekával na Hospodina a on se ke 
mně sklonil a vyslyšel mé volání o pomoc. Vytáhl 
mě z hlučící jámy, z blátivého bahna a postavil 
mé nohy na skálu, upevnil mé kroky. Do úst 
mi vložil novou píseň, chválu našemu Bohu. 
Mnozí to uvidí, pojme je bázeň a budou doufat v 
Hospodina.), a blízkou biblickou postavou je 
mi Alžběta, která byla také neplodná a Bůh 
se k ní sklonil. 

7. Na otázku, jak přijala kandidaturu moje 
rodina nelze odpovědět jednotvárně. Možná 

byli překvapeni, zaskočeni, ale v žádném 
případě mi v tom nebrání. 

8. Jelikož jsem si vědoma toho, že služba 
presbytera je služba Bohu, tak vnímám, že i 
na tuto pozici budou kladeny vysoké nároky. 
Jaké, to nemohu zatím posoudit, jelikož jsem 
tuto funkci ještě nevykonávala. 

10. Silnou stránkou našeho sboru je to, že 
náš sbor patří mezi největší v rámci ČCE, tou 
slabší vnímám to, že potenciál, který máme, 
není zcela využíván.

1. Vlastně od mého pokřtění v tomto sboru, 
tedy již 51 let.

2. Bydlím na vesnici v obci Ropice a pracuji 
ve firmě Enviform, jako zkušební technik 
válcovny „D“ v Třineckých železárnách.

3. Ano, jelikož jsem členkou nynějšího 
staršovstva, jsem v hospodářské skupině. 
Taky jsem členkou pěveckého sboru, který 
jsem bohužel v roce 2012 dosti skromně 
navštěvovala z důvodu přestavby rodného 
domku. A pomáhám i v jiných složkách.

4. Pokud mi to zdravotní stav a směny 
v práci dovolí, tak jsem účastná většiny akcí 
v našem sboru.

5. Bude to už asi 28 let, v době, kdy mi 
zemřel první syn na pneumokokový zápal 
mozkových blan. Tehdy jsem nemohla 
pochopit, jak mohl Bůh něco takového 
dopustit. V té době jsem taky nechtěla 
připustit, že na prvním místě mám mít Boha 
a ne své milované dítě. Až mi byl odňat, 
poznala jsem absolutní bezmoc. Tehdy mi 
jedna paní řekla,„jo jo, Pán Bůh dal – Pán Bůh 
taky vzal“. To se mnou mohutně zatřáslo. 
Začala jsem se zajímat, co to vlastně ta víra 
v Boha je, jak a proč mu mám důvěřovat. 
V té době jsem se provdala. Můj manžel 
byl ale ateista (straník) a já v domnění, že 
už jsem věřící, jsem se snažila, aby taky 
uvěřil. Pán nám požehnal dvě krásné zdravé 
děti. Dceru jsem pokřtít mohla, syna už mi 
nedovolil. V krátkém čase po narození syna 
přišla listopadová revoluce. Ta přišla i do 
našeho manželství, nechybělo ani fyzické 

násilí. Tehdy jsem poprvé a v úplné pokoře 
klekla na kolena a prosila o záchranu sebe 
a dětí. Nikdy nezapomenu na ten nádherný 
Boží dotek na kolenou, který mi dodal sílu 
se vzchopit. Následovala ještě dlouhá cesta 
poznávání, ale už jsem poznala tu Jeho sílu a 
rozhodla se jít za Ním.

6. Velmi se mi líbí úsek v Bibli „o stopách 
v písku“. Když procházíme trápením a 
bolestí a nesvěřili jsme svůj život Ježíši, 
tak máme pocit, že jsme na všechno sami. 
Málokdy si totiž uvědomíme, že kdyby 
s námi nebyl Náš Pán, tak by to s námi 
dopadlo katastroficky.

7. Trochu s obavami o mé zdraví, protože 
v prvních dvou letech staršovstva jsem 
chodila ze schůzí s bolestmi hlavy, které 
vyústily v nesnesitelné migrény. Situace 
sboru, která tehdy byla, mě dosti trápila. 
Ale ani v této těžké situaci nás Náš Pán 
neopustil, stál při nás a podepíral, zde byly 
pro náš sbor „Jeho stopy v písku“ velmi 
výrazné.

8. Záleží, jak kdo k této službě přistupuje. 
Někomu se může zdát, že stačí, když je 
pouze členem staršovstva, občas se zúčastní 
schůze, případně i nějaké akce a každou 
neděli chodí do kostela. Na tuto otázku 
nelze odpovědět pár větami. Pokud chcete 
tuto službu vykonávat zodpovědně, musíte 
počítat s tím, že mnoho volného času svého i 
vaší rodiny musíte prožít v této službě. Jinak 
to ani nejde.

9. Přiblížit se více dorostu a mládeži, 
která je budoucností tohoto sboru. Vytrvat 

vlaSta maroSzová
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pokračování z předchozí strany
v modlitbách a trpělivě vysvětlovat, proč 
ctít a zachovávat tradice našeho sboru a 
nelikvidovat je. Shodnout se na možnostech 
chválit našeho Pána, která bude vyhovující 
pro mladé i pro ostatní generace.

10. Byla jsem ráda, že když byla vizitace 
v našem sboru, tak jsme mohli předložit 
bohatou aktivitu našeho sboru, jak na poli 
práce s dětmi a jejich populární „ztracenou 
ovečkou“, letními tábory, tak oslavováním 

Našeho Pána hudbou a zpěvem, 
modlitebním řetězcem 24/7, návštěvami u 
seniorů, společnými akcemi a spolupráce 
s okolními sbory, taky vydávání NL a 
ještě další věci, které jsou součásti tohoto 
sboru. Jako slabou stránku vnímám tu, že 
se na těchto aktivitách podílejí většinou 
jedni a titíž lidé. Jsem ale za tyto lidičky 
velmi vděčná, protože se i já osobně mezi 
nimi cítím velmi dobře a to mně naplňuje a 
posiluje do další práce.

1. Oficiálně jsem členem sboru od roku 
2002. Avšak sbor navštěvuji již od roku 1995.

2. Bydlím v Českém Těšíně - Mosty. 
Vystudoval jsem stavební fakultu, obor 
pozemní stavby a pracuji jako projektant 
ocelových konstrukcí. Jsem autorizovaným 
inženýrem v oboru statika a dynamika 
staveb.

3+4. Velmi rád navštěvuji nedělní 
bohoslužby a beru je jako základní sborovou 
akci. Rádi se s rodinou účastníme sborových 
dnů. Navštěvujeme shromáždění skupiny 
25+, nyní střední generace. A v poslední době 
občas zpíváme s manželkou v pěveckém 
sboru.

5. Ježíše Krista jsem přijal jako svého 
Spasitele na jaře roku 1996. Jako malá 
skupinka dorostenců jsme byli pozvat 
konfirmandy na jejich vyučování do 
našeho společenství. Při té příležitosti 
jsme zhlédli na videu divadelní představení. 
V tom představení lidé umírali a přicházeli 
před soudný stolec Boha. Jedni s radostí 
vyznávali, že přijali ve svém životě Ježíše 
Krista jako Spasitele, a tito byli přijati do 
Božího království. Druzí vyznávali své 
výborné a slušné vychování, své dobré 
skutky nebo křestní listy, avšak tito byli 
odmítnuti. Tehdy jsem si uvědomil, že nikdy 
nebudu schopen vykonat tolik dobra, abych 
si zasloužil přístup do Božího království. 
Zároveň mne šokovalo to, že tato záchrana, 
spasení se dá snadno přijmout jen a pouze 
vírou a rozhodl jsem se pozvat Ježíše do 
svého života jako svého Pána a Spasitele.

6. V Bibli je moc oblíbených veršů, příběhu 

nebo postav. Snad i kvůli svému oboru 
mám rád podobenství z Matouše 7, 24 - 27. 
„Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude 
tedy podoben muži prozíravému, který postavil 
svůj dům na skále. A spadl déšť a přihnaly se 
vody a zaduly větry a udeřily na ten dům -- ale 
nezřítil se, neboť byl založen na skále. A každý, 
kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben 
muži pošetilému, který postavil svůj dům na 
písku. A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly 
větry a udeřily na ten dům -- a zřítil se a jeho 
pád byl veliký.“ Velmi se mne dotýkají verše 
z Izajášova proroctví 53. kapitoly. Mám rád 
spoustu veršů, kde je použito připodobnění 
ke stavebnictví.

7. S obavami.
8. Práce s lidmi, jednání, přesvědčování, 

povzbuzování lidí je vždy náročná a 
vyčerpávající práce. Věřím, že se podaří 
vykonat spoustu práce, která za sebou 
zanechá konkretní výsledky.

9. Vnímám míjení generací, které jsou v 
našem sboru. Bude mi poctou, když budu 
moci být u toho, jak se mezi sebou budou 
bavit lidé různých generací o různých 
tématech.

10. Náš sbor je velký a v mnohém lze 
navazovat na práci, která byla vykonána. To 
je myslím silná stránka našeho sboru. Slabá 
stránka našeho sboru je dle mého mínění 
ta, že ubývá lidí starších ročníků, kteří 
více dbali na sounáležitost ve sboru. Dnes 
se snažíme vychovávat děti, studenty ve 
školách nebo sebe v práci k tomu, abychom 
sami něco dokázali, vykonali pro společnost. 
Domnívám se, že tato sounáležitost je v 
našem sboru oslabena.

petr ChroBočeK
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1. Asi od roku 1990.
2. Bydlím v Českém Těšíně na sídlišti 

Hornická a pracuji jako správce IKT 
(informačních a komunikačních technologií) 
u správy uprchlických zařízení ministerstva 
vnitra ČR.

3. Pracoval jsem nejprve jako vedoucí 
dorostu, pak mládeže a nyní jsem v týmu 
vedoucích nedělní besídky.

4. Ano, pokud mi to časově vychází.
5. Již od malička jsem byl veden k víře. 

Chodil jsem do nedělní besídky, na 
konfirmaci, dorost, mládež … Svoji víru 
jsem potvrdil opětovně 26.11.1999. Bylo to 
na dorostu, kde jsem se aktivně zapojoval.

6. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, 
radujte se! Filipským 4,4. Tento verš mě vždy 
povzbudí.

7. Pozitivně
8. Presbyter by měl být obrácený, aktivní 

člen sboru, zodpovědný.
10. Silná stránka: velikost sboru (možnost 

oslovit více lidí), slabé stránky: člověk se 
nepozná s každým, díky té početnosti členů.

Je to už hezká řádka let, co v našem 
sboru vznikla skupina 25+. Tehdy ji tvořili 
lidé ve věku mezi 20 a 30 lety, povětšinou 
manželské páry. Chtěli se společně scházet, 
studovat Bibli a sdílet se o životě. A jak tak 
léta ubíhala, děti rostly a lidé stárli, začali si 
členové 25+ uvědomovat, že název skupiny 
není navěky. Zejména ti, kteří již překročili 
magickou čtyřicítku, měli pocit, že do 
skupiny 25+ jaksi nepatří. Členové skupiny 
tedy dali hlavy dohromady a několik 
let vymýšleli nový název. Návrhů bylo 
mnoho - třeba třicátníci, Husákovy děti, 50 - 
(„padesát mínus“), ale pořád to nebylo ono. 

Až jednoho dne se dozvěděli, že je volný 
název „střední generace“. Ona totiž původní 
střední generace také tak nějak zestárla a 
odešla do zaslouženého důchodu, resp. do 
skupiny Biblického studia. Po vzrušených 
diskusích o vhodnosti nového názvu došlo 
ke hlasování, ve kterém byl těsnou většinou 
přijat nový název. A tak jsme STŘEDNÍ 
GENERACE. Přejme tedy nové střední 
generaci, aby nezlobila, dělala radost Pánu 
Ježíši, chovala se slušně, vážila si starších a 
byla vzorem pro mladé.    

Otmar H.

jaK se ze sKupiny 25+ stala střední generaCe

pavel CzyloK

... nová střední generace se Vám představuje ...
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Asi jste si toho všimli také. Někdy máme 
v naších kostelích téměř plno, některou 
neděli nás přijde méně. Jindy zase rodina, 
která pravidelně chodila neděli co neděli, 
absentuje dlouhou dobu a nikdo neví proč. 
Jistě, někdy je venku zima, někdy jsou 
problémy s dopravou a někdy se nám jen 
zkrátka nechce. Nedávno jsem nad touto 
situaci přemýšlel a pokoušel se hledat 
příčiny. A zrovna v této době přišla nabídka 
br. Marka Schulhausera, abych něco vytvořil 
o vztazích, dokonce o vztazích láskyplných. 
A už se to vše začalo v mé nebohé hlavě 
spojovat. Proč patřím do našeho sboru? Proč 
tam chodím, a dokonce rád? Co mne tam 
přitahuje? Jaké je vlastně naše společenství? 
V té chvíli se mi vybavil apoštol Pavel, 
velký zakladatel sborů. Ale on nejen sbory 
zakládal, ono něco založit nebývá tak složité, 
složité a náročné je vytrvat, být při tom, 
neustále o něco zápasit, zůstat ve spojení, 
být pastýřem. Sbory vznikaly nádherné, 
lidé byli plni víry, nadšení, měnily se životy, 
přibývalo členů. Ale časem nadšení prvních 
sborů nějak ochabovalo, ve sborech se 
vytvářely různé skupiny, vyrůstali různí 
vůdci, kteří ovšem někdy působili i jako 

svůdci. A apoštol Pavel měl plné ruce práce, 
trápilo ho to a tak nejen sbory navštěvoval, 
ale také hodně psal. A díky jeho dopisům - 
epištolám smíme vědět, jak mnohé členy 
sborů či celá společenství napomínal, vedl 
je k poslušnosti a hlavně k lásce. Jeden bratr 
farář s oblibou říkával. „Ten Pán Bůh má ve 
své církvi pěknou čeládku.“ Ani dnes to není 
růžové, pravda, navenek se to třeba snažíme 
zakrýt, a najednou zjistíme, že vztahy 
mezi členy sboru mohou být i narušené, 
problematické a už vůbec ne vždy láskyplné. 
To se stává, není to žádná tragedie. Tragedie 
ovšem může být ve chvíli, kdy se tyto vztahy 
neřeší, přecházejí se mávnutím ruky, nebo 
je svou autoritou „převálcuje“ jedinec nebo 
malá skupina.

Když jsem chodil do konfirmačního 
cvičení v Ostravě, tak nám br. farář Karel 
Veselý říkával, že vrcholem křesťanova 
týdne jsou nedělní bohoslužby. Tedy místo, 
kde se společně setkáváme, modlíme, 
zpíváme a hlavně nasloucháme. A to jsou 
chvíle, možná jen jedna hodina, ze kterých 
čerpáme nejen povzbuzení pro naši víru, 
která to tolik potřebuje, ale také povzbuzení 
ze společenství bratří a sester.

přirozenÝ rŮst CírKve
část 8. „lásKyplné vztahy“
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V nedávné době jsme měli setkání ředitelů 
sociálních služeb v rámci Armády spásy a 
řešili misii v rámci bezdomovců. Národní 
velitel Armády spásy v úvodu přednesl 
jednu základní myšlenku: „Lidé, kteří 
přicházejí mezi nás si nepamatují to, co 
slyšeli, ale to, co cítili.“ A uvedl příklady ze 
svého života, například už si nepamatuje 
obsah svatebního kázání, ale ví, že to bylo 
hodně důležité a cítil společenství sboru. 
Když umřela jeho maminka, už neví, co 
bylo v kázání, ale pamatuje si, jak bylo pro 
něj důležité, že zde byli lidé, kteří s ním cítili 
účast. A to je ten druhý důraz bohoslužeb – 
společenství. 

Nemám rád, pokud věci vyzní do prázdna, 
a tak vám chci doporučit, abyste se jen tak, 
sami před sebou zamysleli a třeba si jen sami 
pro sebe odpověděli na některé z těchto 
otázek: „Proč jsem členem tohoto sboru? 

Proč chodím na bohoslužby? Co pro mne 
znamená společenství sboru? Co zde mohu 
získat? Co tomuto společenství přináším? 
Co mohu sám změnit? V čem by se to mělo 
změnit? Je zde něco, co mne znepokojuje? Je 
zde něco, co se mi nelíbí? Je zde něco, co mne 
zde přitahuje? A jsem to já, který přináší do 
společenství pokoj, lásku nebo nepokoj a 
nelásku?“

A závěrem bych chtěl oslovit všechny 
rodiče, kmotry, dědečky, babičky, rodinné 
přátelé i další: nezapomeňte na příklad!! 
Podle toho jak jednáte ve vztahu ke sboru, 
k víře, jak doma hovoříte o svém sboru, 
kazateli, vztazích, tak budou jednat i vaše 
děti. Ta odpovědnost je veliká.

Kéž Hospodin provází vaše společenství v 
tomto roce i nadále.

Antonín Plachý, kurátor farního sboru ČCE v Opavě
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Boží moc a síla jsou mimo naše 
chápání. Bůh promluvil a všechno, co 
je, bylo vytvořeno z ničeho. Abychom 
mohli pracovat my, potřebujeme 
materiál. Ale Boží plány se uskutečnily 
tím, že promluvil: „Co on řekl, to se stalo, 
jak přikázal, tak vše stojí“. (Žalm 33,9). 
Bůh řekl: „Budiž……“ a bylo a všechno 
dokonalé! (1. Mojžíšova 1). 

Samotný Pán Bůh o sobě říká:
„Já jsem Bůh všemohoucí“. (1. Mojžíšova 

17,1)
„Nyní hleďte, jsem jedině já, jiný bůh 

vedle mne není, já usmrcuji i obživuji, 
zdeptal jsem, a zase zhojím, není, kdo by 
vytrhl z mé ruky.“ (5. Mojžíšova 32,39)

„Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého 
tvorstva. Je pro mne něco nemožného?“ 
(Jeremiáš 32,27)

A svědkové jeho prohlášení potvrzují:
„Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty 

panuješ nade vším, máš v rukou moc a 
bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho 
je v tvých rukou.“ (1.Paralipomenon 29,12)

„Uznávám, že všechno můžeš a že žádný 
záměr tobě není neproveditelný.“ (Job 42,2)

„Všechno, co Hospodin chce, to činí na 
nebesích i na zemi, v mořích i ve všech 

propastných tůních.“ (Žalm 135,6)
„U Boha je možné všecko.“ (Matouš 

19,26)
Protože veškerá moc patří Bohu 

(Žalm 62,12), nemůže se stát, že by 
jedna věc byla pro Boha obtížnější než 
druhá. Všechny věci provádí se stejnou 
lehkostí. Pro Boha je stejně snadné 
vytvořit slovem vesmír, udržovat 
planety v oběhu nebo měsíc a hvězdy na 
jejich cestách, jako poskytnout někomu 
nový kabát, když ho potřebuje. 

Sláva! Boží všemohoucnost nemá 
hranice! V kostelních lavicích s tím 
zřejmě všichni souhlasíme. Ale doma, 
v soukromí, když prožívám těžký den? 
Jak uchopím Boží nevídanou sílu, když 
si nevím rady s našimi dětmi, lidmi, co 
na mě pořád něco mají nebo již nemám 
sílu dál budovat či zachraňovat naše 
manželství? Stojí má víra pevně na tom, 
že pro Boha není nic nemožné? 

Dobrý boj víry se snažím bojovat 
bezmála 25 let. Ne vždy příkladně 
a zdárně. Kdysi jsem se nemodlila 

téma

BŮh je všemoCnÝ

anketa na téma Boží všemohoucnosti
1. Které konkrétní zázraky by pán Bůh 

mohl v dnešní době udělat?
- uzdravit všechny
- aby nebyla válka
- nesmrtelnost
- aby byli všichni moc šťastní
- koupit mi auto na ovládání, notebook a 

telefon
- dát najíst africkým dětem
- aby nebyly smutné dny
- vzkřísit mrtvé
- poslat víc misionářů
- přežít požár
- změnu počasí
- poslat do našich srdcí jeho pokoj
- mohl by se ukázat třeba prezidentovi
- naučit lidi všechny jazyky
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urputněji, jak za uzdravení manžela 
kamarádky. Pane, ty můžeš, Pane, 
ty máš tu moc, prosím, je tak dobrý 
člověk a příklad pro ostatní, co jeho 
tři malé děti….. Po 
jeho pohřbu jsem 
adresovala Bohu: 
„To se nedělá!“ 
Přemítala jsem, kde 
jsem udělala chybu. 
V četnosti modliteb, 
v intenzitě, 
v postech? Asi bych 
se v tom utopila, 
nebýt pomoci mých 
přátel ze sboru, 
kteří mě trpělivě 
směřovali správným 
směrem. Ano, Bůh 
může. Ale nemusí 
podle nás. Boží všemohoucnost 
v souvislosti s vyslyšením modliteb 
jsme děti v nedělní školce učily na 
příkladu semaforu. Bůh tvou prosbu 
slyší a má moc ji vyplnit. Na semaforu 
se rozsvítí zelená, když je to v jeho 
plánu. Oranžová barva signalizuje 
„Bůh tvou prosbu slyší a má moc ji 
vyplnit. Ale ještě nenadešel ten správný 
čas. Počkej!“ Červenou barvou na 
semaforu nám Pán Bůh říká: „Tvou 
prosbu slyším a mám moc ji vyplnit. Ale 
neučiním, oč žádáš. Jsem vševědoucí, 
všudypřítomný, dobrotivý, věrný, 
stálý, svatý, nejvyšší a svrchovaný (viz 
seriál Božích vlastností v NL) a vím, že 
to pro tebe není to nejlepší. 

I o tom jsem přemítala jednou při 
odchodu z nemocničního pokoje 
fakultní nemocnice v Ostravě. Dcera 
byla po vážném úraze a i když už 
nebyla v bezprostředním ohrožení 
života, prognóza lékařů byla nejistá a 
šestitýdenní hospitalizace byla fyzicky 
i psychicky náročná. „Mami“, ozvala 
se, když jsem se chystala k odchodu 
z každodenní celodenní návštěvy. 
„Modlete se za mě!“. Byla jsem 
zmatená. „Vždyť víš, že se modlíme, 
doma i spolu, ne?!“ „Jo, ale modlete se 

mooooooooc!“ Během těch šesti týdnů 
mi slzy kanuly po tváři nespočetněkrát, 
ale teď jsem vnímala, že se jedná nejen o 
dceřino zdraví, ale i o její víru a vnímání 

Boží moci. Kéž by 
přijala, že ani tak 
nejde o to, jestli se 
za ní dle mého modlí 
deset nebo dvacet 
lidí, ale především 
o to, jaký má s ní 
Pán Bůh plán. Máme 
radost, že zatím je to 
pro ni plán tady na 
zemi bez vážných 
následků :-). 

Možná jsi v situaci, 
která je z lidského 
hlediska nad 
tvoje síly. Možná 

stojíš před situací, která se jeví jako 
nezvládnutelná. Možná prosíš o zázrak. 
Kéž by ti bylo potěchou, že nebojuješ 
sám/sama, ale Boží moc je ti přístupná!

JH - NL

2. za co se modlíš každý den ty?
- za odpuštění hříchů
- abychom měli pití a jídlo
- za střechu nad hlavou
- že mám rodiče
- aby mi vyčistil srdíčko
- aby nás Pán Bůh ochraňoval
- za tento den
- za všechno, co Pán stvořil
- za zdraví, aby se nám něco nestalo
- za všechno
- aby uvěřili moji kamarádi
- za ochranu po celý den

3. pán Bůh někdy některé přání 
v modlitbě nesplní. proč?

- protože jsme hříšní
- protože bychom byli pyšní
- protože jsme byli velmi chamtiví
- protože takové přání neplní
- protože to nepotřebujeme
- protože Bůh není na plnění přání
- protože Pán musí prvně plnit Boží vůli
- protože si to nezasloužíme
- protože jsou to často hlouposti, které 

nepotřebuju
- protože to nejde
- protože jsou blbé
- protože se nedají splnit
- protože se mu nezdají
- vím já?
- protože bychom měli všechno na světě a 

byli bychom rozmazlení
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Začněme úryvkem z Písma. V Římanům 
1,8-12 Pavel sboru říká: „Především za vás 
všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista 
– vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž 
sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna, 
je mi svědkem, že se o vás neustále zmiňuji ve 
svých modlitbách. Stále prosím za to, aby se mi 
konečně už někdy podařilo přijít z Boží vůle 
k vám. Toužím se s vámi setkat, abych se s vámi 
podělil o nějaký duchovní dar k vašemu posílení, 
to jest, abychom se navzájem povzbudili: vy mojí 
vírou a já vaší.“ 

Chtěl bych se zabývat naší zodpovědností 
sloužit pastorovi (farářovi nebo jinému 
duchovnímu vůdci). Často jsme už slyšeli, 
že všichni křesťané jsou služebníky 
(Efezským 4, 12). Na biblických hodinách 
zdůrazňujeme, jak je potřebné modlit se za 
sebe navzájem a povzbuzovat se ve víře, 
ale myslím, že máme sklon 
zapomínat, že i pastor je 
jedním z nás. Proto nám chci 
připomenout, proč bychom měli 
sloužit svému pastorovi, jak to 
dělat lépe a v jaké výsledky můžeme 
doufat. 

Nejprve si řekněme, proč mu 
máme sloužit. Důvodem je, že 
to je také jen člověk a věřící jako 
my. Musí odolávat pokušení jako 
kdokoliv z nás. Víra pro něj není 
automatická jen proto, že je pastor. 
Milujícím člověkem plným naděje se 
nestává nijak jednodušeji než my a 
nemá k dispozici ani víc prostředků 
pro duchovní boj. Je jedním z nás. 

Kromě toho, výjimečná zátěž jeho 
povolání vyžaduje, abychom mu 
věrně sloužili. Vzpomeňme například 
břemeno administrativy a obrovské množství 
detailů, o které se někdo musí postarat. 
Většinu z nich si ani neuvědomujeme. 
Dále jde o zodpovědnost týden co týden 
naslouchat tomu, co Bůh hovoří a tyto 
odkazy nám předávat. Nemyslete si, že 
pro pastora není nic jednoduššího. Biblická 
kázání vyžadují mnoho namáhavé práce. 
Pokud to při jejich přípravě jednoduše nejde, 

proleje v pracovně mnoho slz. Když se my 
ocitneme na duchovní poušti, nemusíme 
na bohoslužby vůbec přijít nebo naopak 
přijdeme načerpat, ale kam může jít pastor? 

Další zátěží je touha, aby se jeho lidé 
víc podobali Ježíši a byli světlem světa. 
Galatským Pavel říká (4, 19): „Děti moje, 
znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás 
nebude zformován Kristus.“ Nic pastora tolik 
netrápí, jako když jeho lid neroste ve víře, 
lásce a spravedlnosti.

K tlakům, které pastor prožívá, bychom 
mohli ještě mnoho přidat, teď se však 
zamysleme, jak mu může posloužit. 

Nejlepším způsobem, jak nést břemeno 
pastora, je být křesťanem. V listě Filipským 
2, 2-3 Pavel říká: „Pak mi prosím udělejte 
radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou 
lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte 

vést soupeřivostí nebo ješitností, 
ale raději žijte v pokoře: važte si 
druhých víc než sebe.“ Jinými 

slovy, nic pastora nepovzbudí 
tak, jako pokorné, milující 

společenství, napodobující Krista. 
Římanům Pavel říká: „Toužím se 
s vámi setkat, … abychom se navzájem 
povzbudili, vy mojí vírou a já vaší.“ 
Naše víra je pro pastora zdrojem 

velkého povzbuzení. Tak buďme 
věřícími lidmi!

Máme pro vás tři konkrétní návrhy, 
co můžeme udělat pro to, abychom 
podpořili svého pastora a ještě více 
rozmnožili ovoce jeho služby: 

1) Modlete se za něj každý den. 
Napište si to, abyste nezapomněli. 
Nestačí jen říct: „Bože, požehnej 
našemu pastorovi.“ Buďte konkrétní. 

Modlete se za jeho zdraví, kázání, rodinu, 
návštěvy u lidí, za jeho nedostatky a slabosti. 
Když se modlíte, vciťte se do jeho situace. 

2) I když to nemáte ve zvyku, povězte 
mu pár povzbudivých slov. Nechte mu 
milý vzkaz, občas mu napište dopis nebo 
zavolejte. Vezměte ho bokem, podívejte 
se mu přímo do očí a řekněte: „Cením 
si vaší práce a modlím se za vás každý 

jaK sloužit svému pastorovi
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den.“ Nebuďte spokojeni jen s frázemi 
při vycházení z kostela po nedělních 
bohoslužbách. 

3) S odpouštějícím postojem ho 
napomínejte. V životě jsem se nesetkal 
s nikým, kdo by byl úplně spokojený se 
svým pastorem. Důvod je jednoduchý – 
každý člověk je nedokonalý. Někteří lidé 
si to neuvědomují. Střídají sbor za sborem 
a hledají bezchybného pastora. Zkoušejí to 
marně. O mnoho víc je požehnané najít sbor, 
ve kterém se cítíme doma a přijmout jako 
svou celoživotní zodpovědnost, že budeme 
pastorovi pomáhat růst. Každý by na svém 
duchovním vůdci něco rád změnil, ale 
kolik z nás se zavázalo, že se za to budeme 
opravdu modlit? A kolik z nás si s ním sedlo 

a s pokorným a odpouštějícím srdcem ho 
vyzvalo ke změně? Pokud ho máme rádi, 
měli bychom to udělat. Rozhovor s ním není 
vůbec hrůzostrašný. 

To je jen pár způsobů, jak sloužit svému 
pastorovi. Můžete vymyslet i další. Moje 
poslední otázka zní: V jaké výsledky této 
služby můžeme doufat? Jen krátce řeknu, 
že smíme doufat, že nás pastor bude 
občerstvený, posilněný a plný naděje. 
Když mu budeme sloužit, vrátí se nám to 
jako bumerang. Lidé budou vzpružení a 
povzbuzení. A svět pozná, že Kristus je 
skutečný a koná své dílo mezi námi. 

John Piper, „www.desiringGod.org“, copyright 2013 
John Piper. Used by permission.

Před několika lety měla Wendy z Austrálie 
seminář pro ženy v Bratislavě. Když chodila 
do základní školy, učil ji náboženství 
laskavý a moudrý katecheta. Mnohé děti ani 
plně nevnímaly, co je učí, ale měly ho velmi 
rády, protože měl s nimi velmi pěkný osobní 
vztah. Cítil ve svém nitru, že mu na těch 
dětech opravdu záleží. 

Když měla Wendy 13 let, odešel z jejich 
školy a přestěhoval se do jiné části Austrálie. 
Než odešel, slíbil dětem, že se bude za ně 
modlit a že každému, kdo mu napíše dopis, 
odepíše. 

Wendy si s ním dopisovala od svých 13  až 
do 18 let. Pak mu přestala psát, ale rozhodla 
se, že bude studovat učitelství a katechetiku. 
Dnes je mezinárodní koordinátorkou v misii 

Čtenářů Písma svatého – Scripture Union. 
Před nějakou dobou se dozvěděla, že 

bývalý katecheta bydlí nedaleko od jejího 
nynějšího bydliště. Vyhledala ho a na uvítání 
mu řekla: „Vy mne asi nepoznáte, ale když 
jsem byla na základní škole, tak jste mne 
učil náboženství.“ Odpověděl jí: „Wendy, jak 
bych tě mohl nepoznat, vždyť se každý den 
za tebe modlím.“ 

Pak ji pozval do své světnice a tam poznala 
jeho „tajemství“. Na stěnách světnice měl 
napsána jména všech žáků, které učil 
náboženství. Bylo jich tam mnoho. Bylo tam 
i jméno „Wendy S.“ 

on věděl, jak velikou moc má modlitba. 

J.K.

wendy z austrálie

Milí čtenáři, Vánoce už jsou za námi a 
já doufám, že jste je prožili v požehnání a 
pohodě, že jste načerpali novou duchovní 
sílu a povzbuzení, a že vaše snaha, kterou 
jste věnovali přípravám, se vám bohatě 
vrátila. Dovolte, abych se krátce vrátila 
k našemu rodinnému pozdnímu adventu, 
který ne vždy vyjde tak, jak bychom si to 
představovali. 

Po adventu, během kterého jsem se 

zabývala zejména náboženstvím a politikou 
na Blízkém východě, Kemalistickou revolucí 
v Turecku či moderními směry ruské 
geopolitiky, nastal krátce před Vánoci čas 
věnovat se i pečení cukroví nebo balení 
dárků, tedy pěknějším věcem (i když, ne 
že by na turecké revoluci nebylo mnoho 
pěkného). Měla jsem trochu obavy, jak 
zvládnu přípravy na Vánoce se čtyřletou, 

jaK zKazit i to nejjednodušší CuKroví

pokračování na další straně
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akční a přeochotnou Kristýnkou („mami, co 
kdybychom ty obrázky - rozuměj výstřižky 
z letáku Kauflandu - nalepili na nábytek? Ne? 
A na zeď je nalepit můžu?“) a ještě akčnější 
čtyřměsíční nespící Barčou („mami, Barča 
řve – jako bych to neslyšela -, asi se jí po tobě 
stýská! Mami, vona zase blije!“). Ukázalo se 
však, že největším destabilizátorem nejsou 
děti, nýbrž já. 

Při přípravě vanilkových rohlíčků jsem 
poslala do věčných lovišť jeden z domácích 
spotřebičů. Špatně jsem ho složila a on při 
chodu podlehl autodestrukci. Manžel se 
zachmuřil a já se vyděsila, že místo daru 
od něj dostanu náhradní díly. Nestalo 
se tak. Manžel už ví, co ode mě čekat a je 
mu jasné, že článek napíšu, dovolenou 
nafotím, společenskou událost natočím, 
autem dojedu, píseň zahraju, děti 
obstarám a mezinárodní s i t u a c i 
vysvětlím, ale cukroví upeču 
jen s většími obtížemi. 
Dárek jsem tedy dostala, 
náhradní díly 
také dorazily 
a spotřebič, 
stejně jako 
pacient po 
transplantaci, 
úspěšně zahájil 
další etapu svého života. 

Dalším počinem bylo nepečené 
cukroví, šohajky. Během Kristýnčina zpěvu 
koled („Aj dnes v Betlémě veselá rodina, jak 
k slepici kuřátka… Ondra leží v plenčičkách, 
zavinutý v jesličkách...“) jsem si začala 
chystat ingredience. Do košíčků se nalije 
čokoláda se ztuženým tukem, pak bílá vrstva 
v příjemném složení žloutky, kondenzované 
mléko a rum, a pak zase čokoládová hmota. 
Do výsledku se vetkne mandle. Tohle by 
zvládlo i pětileté dítě. Ne však já. 

Ačkoli jsem se, pokud mě paměť neklame, 
před lety účastnila okresního kola fyzikální 
olympiády, nyní nepřevedu ani základní 
jednotky. Deset dekagramů tuku jsem 
vcelku v pohodě zaměnila za deset gramů. 
Při plnění košíčků jsem si jen povšimla, 
že je čokoládová hmota krásně hustá, 

zato je jí divně málo. Naplnila jsem tedy 
méně košíčků, než jsem měla nachystáno 
a připravila si bílou vrstvu, které bylo 
v porovnání s tmavou hodně. Vrstvení dvou 
hmot nedopadlo nejlépe, pokus o přidání třetí 
čokoládové nevyšel vůbec. Vtom mi došla 
má chyba. Zbývající čokoládovou hmotu 
jsem tedy naředila větším množstvím tuku, 
aniž by mi došlo, že chuť ztuženého tuku 
lehce obarveného malým množstvím zbylé 
čokolády není zrovna ta, kterou by člověk 
toužil jíst ve vánočním cukroví. Malomyslně 
jsem šohajky dodělala za vydatné asistence 
Kristýnky („Mami, tady ti to kape na zem.“ 
„Mami, já ti chci pomoct! Přistavím si 
židli!“ „Mami, vytéká ti to!“ „Mami, tys to 
zkazila?“) a občasného povřískávání Barči. 
Výsledek byl tristní. Část šohajek s převážně 
tukovou čokoládou se nedala jíst ani při 
nejlepší vůli, část s hustou čokoládou byla 
sice dobrá, leč košíčky prosakovaly, 

hmota se vylévala a čokoláda 
neztuhla. Mandle jsem pro 

jistotu schovala, ve směsi 
hmot by se s největší 

pravděpodobností 
utopily. 

Sedla jsem si 
do obýváku a 
zapřemýšlela, 

že hmotu 
rum, žloutky 

a kondenzované 
mléko vypiju. Párkrát jsem si lokla, počkala 
na manžela a oznámila mu, že i při přípravě 
dalšího cukroví došlo k neočekávaným 
událostem. Optal se, co se stalo. „Hmota 
na šohajky vytéká z… no z těch… kalíšků,“ 
nemohla jsem si vzpomenout ani na správné 
slovo. Vzal to s humorem. Prý umím jiné věci 
(jenže znalost čínské jaderné doktríny mu 
jídlo neobstará). Tímto děkuji manželovi, že 
i šesté Vánoce se mnou přežil, dětem, že se 
za mě stále ještě nestydí a našim maminkám, 
které nás každý rok dozásobí a máme tedy 
vždy aspoň nějaké cukroví, které se dá jíst. 

JF – NL

pokračování z předchozí strany
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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.

Konference pro muže „tváří v tvář“ 
(9. 2., od 7:30) Farní sbor Slezské církve 
evangelické a. v. v Třinci pořádá již osmý 
ročník křesťanské konference pro muže 
Tváří v tvář. K účasti na konferenci jsou 
srdečně zváni všichni muži ve věku 13-99 
let bez rozdílů denominace. Připravovaný 
ročník má název “V pasti”. Účastníci 
letos budou moci společně přemýšlet nad 
pokušeními mužů. Budou moci hovořit 
zvláště o sexuálních pokušeních a o tom, jak 
obstát. Řečníci: Pavel Raus, Jan Waclawek, 
Marián Kaňuch. Přihlašování na www.kpm.
sceav.cz.

víkendové setkání poslední kapka (19. 1., 
9-15 hod.) Projekt „Šance podaná ruka“ 
pořádá další víkendové setkání „Poslední 
kapka“ určené osobám, které procházejí 
závislostí, odmítnutím, jedincům, kteří 
stojí na pokraji společnosti a hledají smysl 
a plnohodnotnost života. Pobyt je určen i 
partnerům závislých, rodičům závislých 
dětí a kamarádům těch, kteří jsou závislí na 
alkoholu či drogách. Inspiraci v programu 
mohou najít i ti, kteří se zabývají pomocí 
potřebným lidem. Setkání se uskuteční ve 
středisku Karmel ve Smilovicích. Ti, kteří 
nemají možnost vlastní dopravy do Smilovic, 
mohou využít bezplatného odvozu v 8:30 

hodin od sborového centra SCEAV Hutník 
v Třinci., ul. Revoluční 609. Bližší informace 
o setkání získáte na telefonním čísle: 608 613 
411

jak nevychovat farizeje-konference pro 
pracovníky s dětmi (26. 1., 9-16:30 hod.) 
Konference se uskuteční na středisku 
Karmel - Smilovice, přihlašte se do 20. 1. 
na email daniela.niemczykova@centrum. cz 
nebo tel. 723 264 380.

sbor sCeav v písku zve na duchovní 
oázu 2. ročník - (26. 1. v 15.00 hod.), hostem 
bude br. Czesław Bassara z Polska, téma: 
Pouze Ježíš – tylko Jezus!

netradiční exkurze do izraele (osu), 
původně pouze pro studenty Ostravské 
Univerzity, nyní pro všechny, 12. - 19. 3., 
cena 18.590 Kč, více na www.olivetour.cz.

sbormistrovský kurs (15. - 17.2. - středisko 
sola gratia v Bystřici pod hostýnem) Srdečně 
zveme (nejen) evangelické sbormistry všech 
kategorií, nové zájemce o sbormistrovství, 
zpěváky různého věku, varhaníky, teology 
a hudbymilovné lidi na 21. sbormistrovský 
kurz. Registrační poplatek činí 1.080 Kč, 
registrujte se nejpozději do 10. 2. na adrese: 
moravetz@e-cirkev.cz. Více informací na 
adrese www.evangnet.cz/kalendar. 

Firma „polygrafická výroba“ si 
Vám dovoluje nabídnout levné, 
kvalitní a rychlé zhotovení veškerých 
tiskovin - od vizitek, samolepek až 
po plakáty apod. Tel.: 608 883 229.

nabízím dorty k různým 
příležitostem, s marcipánem i bez. 

Tel. 723277583 / 734765759 www.
bitls.rajce.idnes.cz/dortovnica.

pronajmu garsonku 1+1 
s balkonem a příslušenstvím na 
Zelené ulici v Českém Těšíně. Tel.: 
605734172; 732619530 

co nás čeká
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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.
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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,...


