
SLOVO EDITORA

Vážení čtenáři,
vítám Vás při čtení zářijového čísla 

Nedělních listů. Připravili jsme pro vás 
zbrusu nové články.

Startujeme tím, jak a proč po nás Pán Bůh 
chce, abychom ctili své rodiče. Né vždy to 
je snadné a Pán Bůh to ví, proto to zakotvil 
do desatera.

Přiblížíme vám příběh o Lotových 
dcerách, jejich pohnutky a pocity, které je 
vedly k tomu, co udělaly. Zrekapitulujeme 
si poslední prázdninové akce – dorostový 
tábor ve Spálově, příměstský dětský tábor a 
hudební festival United. 

Rovněž se dočtete o démonovi – tentokrát 
se jedná o pivo, nicméně i zamyšlení nad 
tímto tématem je hodně zajímavé. 

V rámci seriálu z evangelia Lukáše jsme se 
dostali do veliké bouře, kterou dokáže utišit 
a učedníky zachránit pouze Ježíš. 

Na závěr úsměvně rekapitulujeme 
dovolenou manželů Foberových, kteří nás 
pozvou na Šumavu.

Přeji Vám příjemné čtení.

David Harok

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl 
z egyptské země, z domu otroctví. Cti svého otce 
i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti 
dává Hospodin, tvůj Bůh.           Exodus 20,2-12

CTI OTCE SVÉHO I MATKU 
SVOU

Milí bratři, milé sestry, 
kdysi to byli naši rodiče, kteří nám dali 

život. Jim vděčíme za dar života. A právě z 
tohoto důvodu nám Bůh nařizuje: Cti otce 
svého i matku svou. 

Ale dar holého života – to jistě není 
všechno, za co rodičům vděčíme. Když se 
dívám na naši dceru Rozálii, jak je bezbranná 
a odkázaná na naši pomoc, občas mně 
hlavou proběhne: přesně tak se o mě starali 
moji rodiče. Takto bezbranný a odkázaný na 
jejich péči jsem se také kdysi narodil. 

Jsou to rodiče, kteří vytvářejí bezpečné 
prostředí, domov – jako předpoklad pro růst 
dítěte. Jsou to rodiče, kteří pracují, aby mohli 
děti živit, oblékat, zachovat jim střechu 
nad hlavou. Jsou to rodiče, kteří dítě naučí 
mluvit. Předně na nich si dítě zkouší, jaké 
to je žít v kolektivu. Rodiče jsou tedy první 
učitelé života. A rodičům také vděčím za to, 
že jsem se naučil modlit k Bohu a vštěpoval 
si do paměti biblické příběhy. Apoštol Pavel 
svému žáku Timoteovi připomíná: „Od 
dětství znáš svatá Písma, která ti mohou 
dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista 
Ježíše.“ (2 Tm 3,15) Copak se Timoteus učil 
v dětství Písmo sám od sebe? Ani náhodou! 
Pavel na jiném místě vzpomíná jeho babičku 
Loís a matku Euniké – obě odhodlané 
křesťanky. Ty pomáhaly malému Timoteovi 
srůstat s Božím slovem už od útlého dětství. 

A když dítě dospívá, jsou to opět rodiče, 

kteří snášejí jeho pubertu. Aniž bychom 
si to jako „náctiletí“ uvědomovali, rodiče 
vlastně plnili velmi důležitou roli. Právě v 
konfrontaci s nimi, s jejich postoji a názory 
se utvářely ty naše postoje a názory. A často 
i za cenu hádek a vzájemného urážení. Jít 
vlastní životní cestou, proklestit si ji – to se 
nám daří jen na pozadí rodičovské autority. 
Pouze Adam neměl nikdy žádný problém 
se svým otcem, protože žádného lidského 

pokračování na další straně
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otce neměl. Bez rodičů by zkrátka puberta 
nebyla pubertou. 

Doposud to znělo téměř ideálně, ale často 
kolem sebe vidíme rozpadlé rodiny, sobecké 
otce a matky. Alkohol, násilí, zanedbaná 
rodičovská péče, nebo třeba jen nezájem 
jednoho z nich o své dítě. Někdy zkrátka 
děti nemohou vymyslet téměř jediný dobrý 
důvod k tomu, aby ctili své rodiče. Ale i 
přes to všechno zde zůstává ten základní 
fakt: rodiče se mají ctít proto, že to jsou moji 
rodiče. Že mi dali život. I kdyby mně už 
nedali nic víc, život mi přece jen dali.

A na druhou stranu: kdyby to byla taková 
samozřejmost, že ctíme své rodiče, pak by 
nám to Hospodin přece nemusel přikazovat. 
Kdyby bylo tak snadné ctít svého otce i svou 
matku, pak by nám Hospodin přikázal třeba 
něco jiného. Ne, není to snadné. Ctít rodiče 
někdy může být velmi obtížné, náročné 
a namáhavé. Proto nám to Hospodin 
přikazuje. Abychom se o to snažili.

Cti svého otce i matku svou. Hebrejské 
sloveso k-b-d, které my překládáme slovesem 
„ctít“, ve svém základě nejprve znamená: být 
těžký. Z toho vyplývá odvozený význam: 
být vážený. Vážíme přece věci, které jsou 
nějak těžké. I naši rodiče jsou „těžcí“, mají 

nějakou váhu. A teď nemyslím na hmotnost, 
ale na jejich důležitost, jejich význam, jejich 
váženost. Nemáme vážit rodiče. Musíme si 
vážit rodičů, ač jsou to jen lidé a mají své 
chyby. Větší či menší. Nejsou stoprocentní. 
Vážit si našich rodičů tedy může znamenat 
malý podvod: přidat jim na váze. Přiznat 
jim větší čest, než si ve skutečnosti zaslouží. 
Vážit si jich více, než si jich váží druzí lidé a 
než si třeba oni váží sami sebe. Tak jako dva 
synové praotce Noe. Když Noe po potopě 
přistál s archou, vysadil vinici, udělal víno 
a pořádně se opil. Ráno ho jeho synové našli 
spícího a nahého, a proto hned přiskočili 
a zakryli ho, aby na něm neulpěla žádná 
hanba.

Ctít své rodiče – to tedy v prvé řadě naplňuji 
tím, že jim pohotově odpouštím jejich chyby 
a slabé stránky. Nezakrývám, že byli a jsou 
hříšní. Nedělám z nich svaté. Ale jejich viny, 
které se třeba i neblaze podepsaly na mém 
vlastním životě, se jim snažím odpustit 
rychleji než komukoli jinému. Protože nikdo 
– ani mí přátelé, ani má žena, ani mé děti – 
nikdo z lidí kromě mých rodičů mi nedal ten 
největší dar: holý život. 

Za druhé: Cti otce svého i matku svou také 
znamená, že to dobré, co jsem od nich přijal, 
budu vědomě předávat dál. I kdybych se 
sebevíc snažil, dar života a jejich prvotní 
péči rodičům nikdy nesplatím. Ale prokážu 
jim čest, když předám tento dar dál. Když 
budu svědomitě pečovat o své děti a vést je 
k zodpovědnému životu mezi lidmi a před 
Bohem – a to podle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí. 

Cti otce svého i matku svou – toto přikázání 
původně mířilo na dospělé jedince, kteří 
se mají postarat o své stárnoucí rodiče. 
A přesně to je důvod, proč židé tradičně 
pokládají toto přikázání za vůbec nejtěžší 
přikázání z celého Desatera. 

Také Ježíš kritizuje své současníky, kteří 
páté přikázání obcházejí. A ještě řekl: „Jak 
dovedně rušíte Boží přikázání, abyste 
zachovali svou tradici! Vždyť Mojžíš řekl: 
‚Cti svého otce i svou matku‘ a ‚kdo zlořečí 
otci nebo matce, ať je potrestán smrtí‘. Vy 
však učíte: Řekne-li někdo otci nebo matce: 
‚To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán 

pokračování z předchozí strany
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(to jest dar Bohu)‘, již podle vás nemusí pro 
otce nebo matku nic udělat; tak rušíte Boží 
slovo svou tradicí, kterou pěstujete.“ (Mk 
7,9-13) Zkusme tuto Ježíšovu výtku trochu 
aktualizovat. Nestačí se za stárnoucí rodiče 
pomodlit. Nestačí vybavit jim doživotní 
pobyt v domově pro seniory. Je třeba 
jim všemožně usnadnit jejich stárnutí a 
odcházení. A to v první řadě dnes znamená, 
že si na své rodiče najdeme čas! Že se s 
nimi setkáme, že si s nimi povykládáme. Je 
krásné, když si děti vezmou své stárnoucí 
rodiče k sobě a tam se o ně – v domácím 
prostředí – starají. Ale na druhou stranu: ne 
každý má takové možnosti a tak vysokou 
míru fyzické i duševní odolnosti. 

Každý by si ale měl na své rodiče, zvlášť 
v jejich stáří, najít čas. Pacientů v nemocnici 
se téměř vždycky ptám: A co rodina, 
navštěvuje vás? Žel často na to odpovídají 
záporně. Třeba: Dcera za mnou moc 
nechodí, nemá na to čas. Anebo: Víte, syn má 
hodně práce. A na druhé straně jak pookřáli, 
když je někdo z jejich dětí anebo vnoučat 
navštívil! A jak se na toto setkání vždycky 
těšili! Ono totiž kolikrát stačí málo. Senioři 
mají velmi zvláštní dar: z komára, kterého 
jim dáme, dokážou udělat velblouda. Když 
jim věnujeme pár minut svého času, jsou 
schopni mluvit o tomto setkání celé dny. 

Řekli jsme, že Ježíš sám vnímá důležitost 
pátého přikázání a tepe ty, kteří jej neplní, 
anebo obcházejí. Ale na druhou stranu 
nacházíme u Ježíše i velmi podivné výroky… 
Dokonce takové, při jejichž čtení nás trochu 
mrazí. Mezi ně patří především tento: Jde-li 
kdo ke mně, a nemá-li v nenávisti otce svého, 
i mateře… nemůž býti mým učedlníkem. (L 
14,26 KB) Jinak řečeno: Chcete být mými 
učedníky? Pak musíte nenávidět svého otce 
i matku. Ano, z tohoto Ježíšova výroku nám 
běhá mráz po zádech i přesto, že úcta k 
rodičům dnes zdaleka není tak samozřejmá, 
jako byla v jeho době. 

Pán Ježíš nám tím svým vlastním 
provokativním způsobem chce říct: Srovnejte 
si své priority! On a jeho cesta pro nás musí 
být vždy na prvním místě. Ježíš nechce a 
nesmí hrát v našem životě druhé housle, jak 
se říká. Totiž to, co my občas praktikujeme, je 

mafiánská víra. Mafiánská víra má srovnané 
priority naopak: na prvním místě je rodina. 
Hned v závěsu za rodinou je Bůh. Před tím 
nás Ježíš varuje. On chce být tím, který má 
v našem životě vždycky první místo. Ale 
jak to poznáme, zda máme dobře srovnány 
priority? Zda v našich životech je na prvním 
místě rodina, moji nejbližší, anebo Bůh sám? 
To podle mého názoru nepoznáme vždycky. 
To se neukáže každý den. Jdeme-li skutečně 
za Ježíšem, to se pozná jen několikrát za 
život. Jen v nějakých vyhrocených situacích. 
Tehdy, kdy se skutečně dostaneme na 
rozcestí a jsme nuceni si vybrat: rodina, 
anebo Bůh? Takové zásadní rozhodnutí 
nikdy není bezbolestné.

Ano, rodiče máme ctít. I my, pokud jsme 
rodiče, máme být ctěni našimi dětmi. Ale 
také jako křesťané musíme vždy ukazovat 
nad sebe. K Bohu. Pokud nám Kristus bude 
nejdražší ze všeho, co máme (dokonce 
dražší než život sám), pak nás naše děti 
nikdy nemohou zklamat, když si v určité 
chvíli vyberou Krista a ne nás. 

Petr Kulík, farář FS ČCE v Javorníku nad Veličkou
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(Gen. 19,30-38)
Máme před sebou otce se svými dvěma 

dospělými dcerami. Lota ze Sodomské 
záhuby vytrhla Boží milost, ale také 
modlitby jeho strýce Abrahama. Dostal se ze 
Sodomy, ale celou svou rodinu nezachránil. 
Oba budoucí zeťové o odchodu z domova 
nechtěli ani slyšet a jeho manželka a matka 
jeho dětí zůstala v podobě solného sloupu 
na cestě (viz článek v minulém čísle NL). 

Zatím nevím, jaké to je, mít dospělé děti. 
U nejstarší zbývá jeden rok :-). Ale umím si 
představit, že si každý rodič v duchu i na 
modlitbách přeje, aby si syn či dcera mimo 
úspěšně zakončeného studia, nalezení 
dobré práce, bezproblémového postavení 
se na vlastní nohy, našli milujícího, Boha 
poslouchajícího partnera a založili zdravou 
rodinu.

Lotovy dcery byly zamilované, dokonce 
zasnoubené. Nebyl to jen sen, že odchodem 
ze Sodomy mnoho ztratily. Své milované, 
svůj domov, svou matku. Nelehká situace 
ani pro Lota. Ale zachránili své holé životy! 
No ukázalo se, že si obě dívky přece jenom 

něco vzaly s sebou – nemravného ducha 
Sodomy. Sodomské zvyky hluboko pronikly 
do jejich duše. Je až s podivem, že v takovém 
prostředí zůstaly neposkvrněné na svém 
těle. Otec se mohl pochlubit, že jsou čisté a 
nepoznaly muže. Ale to, co se odehrálo mezi 
nimi na hoře poblíž Soaru prozrazuje, že 
Lotovy dcery neměly víru a v jeskyni „na kraji 
světa“ je zachvátil strach. Nekontrolovatelný 
strach, který je schopen nahnat člověka do 
hanebných činů a všechno zkazit. Je jasné, 
že takový strach se neobjeví ze dne na den. 
Plíží se pomalu, má svou historii. Nevíme, 
jak dlouho ti tři žili v jeskyni. Mohly to být 
i roky. Vždyť si už vypěstovali víno, měli na 
něho své vlastní nádoby. Už se tam usadili. 
Však strach dívek z toho, že se neprovdají, 
zůstanou bezdětné, sílil. Z počátku o tom 
sestry možná nemluvily, ale postupem času 
se o něj podělily. Starší, prvorozená přišla s 
návrhem. Velice odvážným a nedobrým, ale 
pochopení u své sestry našla. Dohodly se 
mezi sebou, ale ještě se nedohodly se svým 
otcem. Bylo jim jasné, že to nebude vůbec 
lehké. Jejich otec má jiné a pevné zásady. 

téma 

LOTOVY DCERY
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Ke zplození dětí ho nepřemluví. Musí 
ho obelstít! Věc byla velmi delikátní, ale 
pomohly si. Lot měl sice pěkné zásady, ale 
nebyl pánem svého těla. Dal se opít a stal se 
hračkou svých dcer. 

Mohlo být všechno jinak, kdyby jim matka 
odmalička vštěpovala vážnost hříchu a 
jeho důsledky? Kdyby je učila spoléhat na 
Pána Boha? Mohlo, ale takovou výchovu 
dcery neměly. Vždyť i své bývalé snoubence 
určitě nepoznaly ve shromáždění Božího 
lidu. Tragédie, jíž jsme svědky i dnes. 
Strach z posměchu, strach z odlišnosti, z 
nezapadnutí do kolektivu, strach z označení 
podivínky, z toho, že zůstanou „na ocet“,  
nutí holky „chodit“ s kdekým, jenom proto, 
aby s někým chodily. Vědomě opouštějí to, v 
čem se na dorostu či mládeži podporovaly – 
čistotu ve vztazích a víru v to, že Ježíš vede 
jejich životy a že všechno má svůj čas. 

Dcerám se podlá akce podařila. Obě 
počaly a porodily, jak si přály. Utvrzovaly 
se vzájemně v tom, že to byla správná cesta. 
O tom, že je netížilo svědomí svědčí jména, 
která daly svým synům. Prvorozená syna 

pojmenovala Moáb (to je Z otce zplozený), 
mladší Ben-ami (to je Syn mého příbuzného). 
Z toho lze usoudit, že dcery se za svůj čin 
nestyděly a veřejně ho daly najevo. Díky 
Boží milosti se chlapci narodili zdraví a 
vznikly z nich dva národy. Moabka Rút je 
dokonce zařazená i do rodokmenu Božího 
syna.

Zajímavá myšlenka autora knihy Biblické 
ženy na závěr: obě dcery nejednaly pod 
tlakem sexuálního potěšení. Nešlo tu o 
tělesnost, ale bezuzdnost a touhu být 
matkou a zachovat rod. 

Nevíme nic o tom, že by dále vedly 
nemravný život. Je velký rozdíl mezi 
tím, když někdo neudrží na uzdě své 
„hormony“, vyzná to Pánu Bohu jako hřích 
a dál žije v čistotě a tím, když se někdo chová 
promiskuitně a s úsměvem na tváři. 

Vina Lotových dcer neleží na poli 
nemravnosti, ale nedůvěry v dobré Boží 
úmysly.

Kéž bychom vždy měli jistotu, že Pán Bůh 
o nás ví a chce pro nás to nejlepší!

JH-NL 

ze života sboru
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Tento rok se mě teta Jiřka Černá zeptala, 
jestli bych nechtěla pomáhat na příměstském 
táboře. Samozřejmě, že jsem hned souhlasila. 
A to jen, protože jsem si myslela, že to bude 
hračka starat se o děti. První den proběhl 
celkem dobře. Děti se začaly seznamovat 
a ještě nedělaly takový hluk. Jak jsem je 
viděla, řekla jsem si: „To bude super, všichni 
jsou takoví hodní!“ Jenomže další dny si 
děti na nás začaly zvykat, skákat po nás, 
teda aspoň po mě:-). Ze začáku mě to bavilo 
a byla jsem ráda, že jsem oblíbena, ale po 
dvou dnech už jsem byla slabší a slabší....
Zuzka Kaczmarczyková mě vždy krotila 
a říkala: „Sáro, nedovol dětem všechno!“ 

Ale když jsem viděla ty nádherné očička 
těch malých dětí, tak jsem nemohla říct NE! 
Nakonec to dobře dopadlo, všichni jsme to 
ve zdraví přežili:-) Nejvíc se mi líbil výlet 
ke koni Ampérovi od Ilonky Machandrové, 
děti se na něm pořádně vyblbly. A pak se 
mi ještě líbila stezka odvahy. Skoro všechny 
děti nám tvrdily, že se nebojí, že to projdou 
klidně se strašením, nakonec šly 2 nebo 3 
dvojice se strašením a myslím, že děti byly 
docela rády, jak šly pak spát :-). Jinak pro mě 
to bude doživotní zážitek a příští rok půjdu 
s radostí znovu!!

Sára Schulhauserová

Počátkem srpna proběhl dorostový tábor 
na Spálově. Trval 9 dní a celou tu dobu jsme 
byli ubytování v tee-pee stanech. Tábor byl 
na téma „Divoký západ“ a byl nám vyprávěn 
příběh o Jonathanu Chapmanovi, zvanému 
Jan Jadérko, který byl známý sázením 
jabloní na divokém západě. Během celého 
pobytu jsme se snažili udělat si westernovou 
atmosféru. Byl tam také s námi na pár dní 
kůň, který nám jednoho krásného dne utekl, 
ale Bůh to zařídil tak skvěle, že jsme ho další 
den naštěstí našli. Během celého tábora jsme 
si užívali pěkného počasí, vody, her, ale také 
jsme si povídali o Bibli a Pánu Bohu. Osobně 

jsem si tábor užil od začátku až do konce a 
věřím, že ostatní zúčastnění také, i přesto, 
že jsme měli nějaké menší úrazy a několik 
štípanců od hmyzu.

Účastník tábora

REPORTÁŽ Z PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

REPORTÁŽ Z DOROSTOVÉHO TÁBORA VE SPÁLOVĚ

ze staršovstva
- Staršovstvo sboru chce písemně 

poděkovat všem, kteří se podíleli na 
organizaci dětských táborů. Radka Kotasová 
zajistí jména všech pomocníků a sponzorů.

- Bylo schváleno, že bude napsána 
žádost na seniorátní výbor – kde bude 
navržen náhradník na místo pastoračního 
pracovníka, kterého doposud zastávala 
Zuzana Smyčková. Staršovstvo navrhuje br. 
Milana Kantora.

- Staršovstvo obdrželo informaci s 
výzvou na spolupráci s finským sborem. 

Štěpán Janča popsal, jak vypadá spolupráce 
jejich orlovského sboru se skotským sborem, 
aby přiblížil fungování spolupráce. Obecně 
je staršovstvo ke spolupráci pozitivně 
nakloněno. Marcin Pilch a Štěpán Janča 
rozvinou komunikaci s finským pastorem a 
do budoucna se naplánuje pozvání pastora 
sem do ČR.

- Ocenění „osobnost roku“ – návrh 
ocenit jako osobnost roku br. Stanislava 
Kaczmarczyka byl staršovstvem schválen.
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zamyšlení

DÉMON
Jelikož letošní léto přineslo takové pařáky, 

jaké ani nepamatujeme, naše těla si žádala 
mnohem vyšší dodávky tekutin než obvykle, 
sic nám hrozilo vyschnutí, jako mnoha 
hnědým trávníkům, které byly původně 
krásně zelené. S radostí jsem zjistil, že mám 
v garáži ještě jeden narozeninový dar, totiž 
jarní kolekci méně známých tuzemských 
piv. A protože i pivo má své datum spotřeby, 
usoudil jsem, že je nejvyšší čas konzumace. 
Uvnitř zelené krabice se nacházelo 7 piv, 
jejichž jména jsem dosud ani neznal. Tak 
mě  napadlo, které z nich bude asi nejlepší 
a hned jsem se příjemně zaúkoloval - 
vypiju každý večer jedno a láhve 
budu stavět do pořadí podle 
toho, jak mi chutnaly. Za sedm 
dní budu znát vítěze. „Chtělo by 
to dobře vychladit“, říkám si v 
duchu. Garáž nám sice slouží v 
zimě jako lednice, v tuhé zimě 
jako mražák, jen přes léto tam 
marně hledám „sedmý schod“. 
Vytáhnu prostřední láhev a 
šup s ní do led... . „A hele, 
Démon! Tak ty ne, ty půjdeš až 
nakonec, jestli vůbec.“ Vytáhnu 
další láhev: „Zachariáš, hmm 
zvláštní mix v té krabici“, říkám si 
a zároveň skládám druhý závazek: 
„Nebudu nadržovat žádnému pivu 
kvůli jeho jménu, barvě, etiketě apod. 
Rozhodující je pouze obsah.“ Hotovo, 
ujednáno. 

Dny plynou tryskem, ostatně jako 
vždy o prázdninách. Postupně 
zjišťuji, že všechna piva mají 
hodně přes 12°, dokonce až 18°. 
Čili jsou dost silná, s obsahem alkoholu 
přes 5%. U některých se výrobce uváděním 
stupňů ani neobtěžoval a vsadil spíš na 
stručnou historii ležáku s podmanivou 
dekorací etikety. Týden uběhl jako voda a v 
krabici zůstal už jen Démon. Věren svému 
předsevzetí jsem i jeho strčil do ledničky 

a večer bez předsudků zkonzumoval. Byl 
jsem překvapen až konsternován, že tento 
polotmavý ležák předčil nejen Prácheňskou 
Perlu, ale i dosud jasného lídra Zachariáše. 
Než jsem postavil Démona do čela zástupu 
lahví, podivil jsem se nad etiketou, na které 
stálo: „Tradice od roku 1420. Připraveno 
dle starých klášterních receptur.“ „Že by 
i v klášterech dávali pivům jména jako je 
Démon? Zachariáš, Samson nebo Jonáš 
budiž, ale Démon?“ Nešlo mi to do hlavy, 
ale nakonec jsem nad tím mávl rukou s tím, 
že receptura je možná stará, ale jméno dali 

pivu teprve nedávno, hlavně aby 
znělo tajemně a nějak zaujalo. A 

jen tak mimoděk mě ale napadly 
zvláštní paralely a souvislosti:

„DÉMON JE DOBRÝ“ - Aby 
ne, tak jako v mém subjektivním 
testu byl nejlepší i dnešní 
svět nám chce mermomocí 
nabízet to nej! Stačí otevřít 
noviny, pustit televizi, internet 
a hned víme, co všechno je 
pro nás dobré. A nemusíme 
nad tím vůbec přemýšlet, stačí 
se nechat vábit, a když nám to 
„někdo“ zdůrazňuje každý den, 

tak to přece musí být pravda. Že 
polovina lidstva trpí hlady nebo 

těžkou nemocí? To je sice pravda, 
ale za to ty nemůžeš, tím se netrap. 

Důležité je aby tobě samotnému bylo 
dobře. „Tak si splň svá přání...“,  říká 

podmanivě démon každý den znovu 
a znovu. No není snad „dobrý“, 

když na nás tak myslí? Holt 
nechce být v ohnivém jezeře 

sám.
DÉMON SE MASKUJE - V mé soukromé 

pivní soutěži vskutku o nic nešlo. Náhodou 
jsem v krabici narazil na Démona a ten 
prostě v degustačním klání zvítězil. 
Démoni samozřejmě nepočítají s tím, že 

pokračování na další straně

7	 1.	září	2013	 www.Nedělní	listy.cz



je budeme nějak vyhledávat. To jsou spíš 
výjimečné případy. Skuteční démoni se 
nám také transparentně neukazují tak, 
jako na etiketě piva. Jsou rádi, že o nich 
nic nevíme. V dnešní době se přece na 
duchy nevěří. To jim vyhovuje, neboť tak 
maximálně snižují riziko odhalení. Úplně 
si vystačí s prostředky - nejrůznějšími 
lákadly a mamonem, které představují vždy 
tak, aby byly pro člověka tím nejlepším. 
Zkrátka stavějí svět naruby, a to globálně, 
tudíž to vypadá naprosto přirozeně. Neboť 
„normální“ je v dnešní době prostě to, 
co dělá celá společnost. Lidé se zdravým 
rozumem z normálu vybočují a nejsou in. 
Bohužel i církve jsou takto postiženy a často 
se ke své škodě snaží jaksi srovnávat krok 
s dobou. Usilují o společenskou přízeň, 
přičemž zapomínají na vyšší princip Božího 
Slova. Na počátku je to cesta kompromisů, 
které se časem stávají překonanými a církev  
pak balancuje nad propastí, kterou již ale 
ve své duchovní slepotě nevidí a svůj pád 
ani nepostřehne. Uspokojení z toho, že 
zakotvila ve společnosti, že je přijímána a 
respektována je právě důvodem oné slepoty 
a pádu.

DÉMON EXISTUJE - Jak už bylo uvedeno, 
démoni o sobě nepotřebují dávat vědět, 
vystačí si s mamony. Zvláštní ale je, že 
když už se člověk rozhodne prozkoumat 
tajemno, láká jej spíš to zlé, než to dobré. 
Přestože máme rádi pohádky s dobrým 
koncem, přestože bychom se v budoucnu 
chtěli mít dobře a ne zle, toužíme raději po 
poznání  věcí pekelných než nebeských. 
Je až neuvěřitelné, kolik je dnes kartářů, 
mágů, hadačů a různých jiných vykladačů 

osudu. Lidé hledají zkratky, ulehčení a to 
jim démoni rádi nabízejí. Při tom dochází k 
překrucování a mixování všech různých nauk 
s křesťanstvím, až z toho má člověk v hlavě 
hotový guláš. Touží po svobodě, ale ocitá se 
ve svěrací kazajce instrukcí démonických sil. 
Opojný pocit, že ví něco víc, ví co ho čeká 
a má svůj osud ve svých rukou, se mění 
v rituální závislost a bezbřehou nutnost 
odhalovat další a další znamení, což člověka 
vysává duševně i finančně. Proč jsou démoni 
tak úspěšní i v dnešním „věku rozumu“? 
Soudím, že je to dáno tím, že Ježíš zve a 
nabízí, ale nemanipuluje. Kdežto démoni 
jsou po vzoru satana mistrní manipulátoři. 
Navíc slibují něco ihned. To je také heslo 
dnešní doby, které vede například k tomu, 
že se člověk zadluží až po uši. „Dopřej si to 
hned a pak splácej,“ hlásají kdejaké reklamy 
na „výhodné“ půjčky. A tak nastala doba 
exekucí a osobních bankrotů. Ale i my 
křesťané máme svoje ihned. Rozhodni se 
pro Ježíše hned, neodkládej rozhodnutí, sic 
riskuješ, že budeš zmanipulován démony. 
Tak bychom mohli stručně vyjádřit naše 
ihned, které ovšem není podloženo 
dočasným mamonem, nýbrž zlatem, jako 
kdysi státní bankovky. No takovým zlatem 
úplně ne, ale hodnotami ještě jistějšími, 
věčnými, kde v porovnání s nimi vypadá 
démonické ihned jako reklama na písek 
uprostřed pouště. Stačí se bez předsudků 
jen malinko zamyslet, abychom zjistili, že 
tajemné dobro je ve skutečnosti mnohem 
zajímavější než tajemné zlo. Člověče, tak 
proč zůstávat věčně v poli poražených, když 
už dnes můžeš být vítězem!

MSCH-NL

pokračování z předchozí strany

po stopách Lukášova evangelia

UTIŠENÍ BOUŘE (LK 8, 22-25)
Jednoho dne vstoupil on i jeho učedníci na 

loď; řekl jim: „Přeplavme se na druhý břeh 
jezera.“ Když odrazili od břehu a plavili se, 
usnul. Tu se snesla na jezero bouře s vichřicí, 
takže nabírali vodu a byli ve velkém nebezpečí. 
Přistoupili a probudili ho se slovy: „Mistře, 

Mistře, zahyneme!“ On vstal, pohrozil větru a 
valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho. Řekl jim: 
„Kde je vaše víra?“ Oni se zděsili a užasli. Říkali 
mezi sebou: „Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a 
vodám, a poslouchají ho?“

Starověký člověk viděl v moři síly zmaru 
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a démonských 
mocností. Nemusíme 
dlouho přemýšlet, 
abychom zjistili, že 
právě těmito silami a 
mocnostmi je zmítán 
dnešní svět. Nenávist 
jako je rasismus, 
hádky v rodině i v 
parlamentu, násilí 
fyzické i psychické 
či mediální, to 
vše je žalostným 
svědectvím o stavu 
naší společnosti, 
která zavrhla Boha.

Jako loď na 
rozbouřeném moři se 
jeví církev uprostřed 
bezbožného světa. 
Už se zdá, že se 
utopí v náboženském 
chaosu nebo zcela zesvětští. Kde je ten její 
Pán - Kristus? Vypadá to, jako by se vůbec o 
nic nestaral, jako by spal!

Namísto toho se pár horlivců zoufale snaží 
církev zachránit. Volají: Probuďte se! Ty, 
skomírající církvi, ty, tradiční evangelíku, 
probuď se! Ale výzva, připomínající 
některým spíše název známého 
jehovistického časopisu, jako by byla zcela 
bez odezvy.

A tu dostal jeden z těch posledních, kdo 
ještě neztratili naději, spásný nápad! Co 
kdybychom zkusili místo skomírající církve, 
místo té dřevěné lodi, probudit Ježíše! Vždyť 
tu někde spí! Musí tu někde být, vždyť vyplul 
s námi! Jak může Ježíš na rozbouřeném 
moři spát? Protože ho nikdo neprobudil! 
Když voláme v církvi po probuzení, tak 
to neznamená apelovat na církev, aby byla 
lepší - to bychom byli pouhými moralisty. 
Probuzení znamená probudit v církvi Ježíše! 
Když vidíme, že to jde s církví z kopce nebo 
dokonce ke dnu, pak těžko zachráníme 
církev, když budeme vzývat loď a volat: 
církvi zachraň nás; synodní rado, zachraň 
nás; faráři, zachraň nás, nebo zahyneme! 
To je, jako bychom mluvili do dřeva. A tak 
učedníci nakonec volají: „Pane, zachraň nás, 

nebo zahyneme!“
To si ovšem dali! 

Ježíš, dříve než 
pohrozil větru i moři, 
obořil se na učedníky 
a chudákům ještě 
vyčinil: „Kde je 
vaše víra?“ (V 
jiných evangeliích 
najdeme: „Proč jste 
tak ustrašeni, vy 
malověrní?“) 

Tak nakonec oni 
sami, kteří se do 
posledního dechu 
snažili zachránit 
loď, jsou pokáráni 
a obviněni z 
malověrnosti! Když 
volám k Ježíši, aby 
zachránil tamty 
tradiční a povrchní 

evangelíky, mezi něž já přece nepatřím, 
tak musím počítat s Ježíšovým káravým 
napomenutím. Opravdu je projevem malé 
víry, když si myslíme, že musíme bojovat 
o záchranu církve sami, protože Ježíš jaksi 
usnul. To by bylo nadělení, ještě aby se nám 
tak Pán Ježíš utopil! Jaká je to malověrná 
myšlenka, když si uvědomíme, kým Ježíš je.

„Vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám; i 
ustaly a bylo ticho.“ Kdo to tedy je? Člověče, 
vzpomeň si: jenom Hospodin, „když ve 
svém soužení úpěli k němu, vyvedl je 
z tísně: utišil tu bouři, ztichlo vlnobití - 
zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je 
dovedl do přístavu, jak si přáli.“ Vždyť je to 
On, podívejte! A lidé ukazovali na Ježíše.

Kým je pro tebe Ježíš? Legendární postavou 
minulosti? Moudrým učitelem či filozofem? 
Věříš-li v něj jako v Božího Syna, proč se 
bojíš, že lež a nenávist zvítězí nad pravdou 
a láskou? Je Ježíš tím, koho máš chránit, 
nebo kdo chrání tebe? A nejen tebe, ale celou 
církev a pravdu evangelia. Pamatujme na 
to v této rozbouřené době, kdy je pravda a 
láska pošlapávána a hanobena.

Josef Hurta, farář ve Stříteži nad Bečvou
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Ve dnech 22.– 24. 8. jsme se zúčastnili 
multižánrového křesťanského festivalu 
UNITED, který se konal již tradičně ve 
Vsetíně. Zažili jsem skvělý čas, který 
byl v režii ředitele festivalu Petra Húště. 
Dále se na přípravě a plynulém chodu 
festivalu podílelo zhruba 150 dobrovolníků.  
Měli jsme možnost vybrat si ze široké 
škály workshopů, seminářů, koncertů, 
filmů, divadelních představení, sportů, 
modlitebních aktivit a další zábavy. Jak by 
se dalo od hudebního festivalu očekávat, 
hlavní náplní byla hudba, avšak i biblické 
slovo v rámci hlavních programů zaujal 
nejednoho posluchače z počtu zhruba 3 
tisíce účastníků. Mezi řečníky nechyběla 
jména jako: Milan Michalko, David Říman, 
David Novák, Michal Klus, Ján Buc a svým 
slovem přispěl i Petr Húšť. Na festivalu se 
vystřídalo mnoho zahraničních i místních 
kapel, které buď doprovázeli hlavní program 
chválami, nebo měli své vlastní koncerty v 
průběhu celého festivalu. Hlavní program 
doprovázely kapely eSPé (sk), Reilly (us), 
DONEBEVOLAJÍCÍ (cz), Insalvation (nl) 
a Tretí deň (sk). Na alternativních scénách 
vystoupili kapely HB (finsko) , Forgiven 
(Třinec a okolí), Deep Inside (cz), The Neons 
(cz) a příznivce hip hopu potěšil Kalwich 
(cz).V bohatém programu bylo na výběr 
z mnoha seminářů na téma mezilidských 
vztahů, závislostí, předmanželské čistoty, 
postavení křesťanů ve společnosti, 
poznávání Bible, vlastní sebereflexe a jiné. 
Nechyběly ani filmy a divadelní scéna, pro 
které byl zajištěn prostor místního kina 
Vatra. Pro účely festivalu byly využity 
prostory lidového domu, kina, škol, náměstí 
a domu kultury. 

Z celého festivalu nás potěšilo celkové 
propojení žánrů a plynulost celého 
programu. Jedna z možností, jak využít 
volný čas, byla navštívit modlitební 
místnost, kde probíhaly modlitby 24 hodin 
denně. Věříme, že díky nim mohl festival 
dopadnout tak dobře. Osobně jsme se 
zúčastnili hlavních programů, kde se v 
hlavním slově rozebírala osoba Davida z 

mnoha různých pohledů a v mnoha různých 
životních situacích, vždy v podání jednoho 
z festivalových řečníků. Hlavním mottem 
programu bylo „jeden život“, také jeden dar 
a jedna tvář. Samozřejmě jsme se šli podívat 
i do kina, a to na filmy Gran Torino, Bratři a 
Pí a jeho život, po kterých vždy následovala 
diskuze o hlavní myšlence filmu a také na 
jedno z divadelních představení s názvem 
Zacheus. Užili jsme si i mnoho koncertů 
chválících kapel, z kterých se nám nejvíce 
zalíbila kapela Forgiven. Ocenili jsme 
i blízký stánek s tureckým kebabem a 
supermarket hned za rohem, díky kterým 
jsme mohli být vždy ve středu dění a netrpěli 
jsme hladem. Celkově se nám festival velice 
líbil a rozhodně ho chceme doporučit nejen 
mladým. Myslíme si, že si tam každý najde 
to své. Po festivalu se zakládají na různých 
místech modlitební místnosti, a lidé se modlí 
mimo jiné za následující ročníky UNITED, 
proto věříme i my, že budeme moci další 
rok zase festival navštívit a zpříjemnit si 
prázdniny nejen zábavným programem, ale 
i Božím slovem.  

Majo a Erika Potočkovi

POSTŘEHY Z KŘESŤANSKÉHO FESTIVALU „UNITED“ 

www.Nedělní	listy.cz		 1.	září	2013	 10



Je září a máme po prázdninách. Po 
dovolených. Doufám, že jste si vybrali 
takovou, s kterou jste byli spokojení a 
budete na ni dlouho vzpomínat. Já na tu 
naši určitě ano. Podle mojí teorie bychom 
mohli dovolené rozdělit do tří druhů: 
odpočinkové, poznávací, aktivní.

Mezi odpočinkové dovolené můžeme 
zařadit například válení se u moře v 
Chorvatsku. Takovou dovolenou zásadně 
nevyhledáváme. Naposledy jsme na ní byli 
s manželem na svatební cestě. Celý hotel 
ležel na pláži i v době toho nejhoršího 
vedra, polovinu dne se zavřenýma očima na 
zádech, polovinu dne se zavřenýma očima 
na břiše. Nebylo mi jasné, jestli ti lidé žijí, 
o čem přemýšlí, a kdyby některý z nich 
ráno pokojně při ležení zemřel, nikdo to 
nezjistí dříve než v čase večeře. Za tři dny 
byli ale všichni nádherně opálení a vypadali 
spokojeně. Já jsem za tu dobu přečetla 
všechny knihy, které jsem měla s sebou, mp3 
přehrávač jsem si na pláž nebrala, protože 
se horkem téměř rozpouštěl, a i když jsem 
celé dny trávila ve stínu, začaly se mi na 
těle dělat podivné červené fleky a část kůže 
mi slézala po velkých plátech. Vypadala 
jsem jako stižena nějakou strašlivou kožní 
chorobou nebo rovnou malomocenstvím. 
Manžel na tom byl podobně. V Chorvatsku 
už mě neuvidíte. Navíc, s dětmi žádná 
dovolená není odpočinková. U moře by se 
pětiletá Kristýnka nejspíš nudila a roční 
Barča by se velkou rychlostí pohybovala 
pryč za účelem útěku nebo rovnou utonutí, 
což je jejím dobrým zvykem od doby, kdy 
začala lozit. Odpočinkové dovolené ne. 

Poznávací také ne. Poznávací totiž 
znamenají, že běháte třeba po Paříži, za 
jeden den stihnete dvacet památek včetně 
Louvru, na který by člověk potřeboval 
minimálně měsíc, a pokud si je nevyfotíte, 
další den už netušíte, kde všude jste byli. 
Vše provází vedro a frustrace turistů. Děti 
by nás sežraly zaživa. 

A pak jsou dovolené aktivní, případně 
rovnou adrenalinové. Můžete slézat nebo 
sjíždět Tatry, Alpy, provozovat paragliding... 

Ať už si pod tím pojmem představíte leccos, 
i my jsme podobnou dovolenou absolvovali. 
Rozhodli jsme se totiž sbalit děti, spacáky, 
karimatky, ešusy a stan a odjet na Šumavu. 
Dovolte pár zápisků z deníčku, abyste si 
mohli udělat představu a případně nás další 
roky následovat.

Pátek: Protože dřív na to nezbyl čas, 
balíme den před odjezdem večer. Na jednu 
stranu to je výhodné, protože děti už spí a 
nehrozí, že Barča v nestřežené chvíli šlohne 
z polosbaleného batohu zápalky nebo 
doklady, které si odtáhne do pokoje nebo 
rovnou rozžužlá, na druhou stranu věcí 
přibývá a celá akce se protáhne lehce přes 
půlnoc. 

Sobota: Na 4:40 máme nachystaný budík. 
Budíme se ve 4:20 s tím, že ještě máme chvíli 
čas. Pak se vzbudíme po šesté, kdy už jsme 
měli být na cestě. Než stihneme nanosit věci 
do auta, sbalit kartáčky, jogurty z ledničky, 
uplést rybí cop, zalít kytky a podobně, je 
půl osmé, tedy čas, ve kterém jsme podle 
původního plánu měli být někde těsně před 
Velkým Meziříčím. Nevadí. Auto je nacpané 
k prasknutí, nic zbytného ale nemáme. 
Ještě že má velký kufr, mít favorit, nejspíš 
bychom dopadli jako před lety, kdy jsme jeli 
s kamarády také stanovat a mého tehdejšího 
červeného favorita jsme nacpali tak, že 
dozadu nebylo vidět vůbec nic a každý 
kromě řidiče měl pod nohama, na sobě i 
kolem sebe několik zavazadel. Chudák auto 

JAK JSME STANOVALI

pokračování na další straně
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to neuneslo a začalo mít během pojíždění 
ve východních Čechách vrtochy. Naštěstí to 
ještě bylo v době, kdy se některé závady u 
aut daly spravit provázkem a kuchyňským 
nožem. To teď už nehrozí. Vyjíždíme, u 
Vyškova si dáme snídani, v Písku oběd a 
odpoledne postavíme stan v kempu na břehu 
Otavy. Rozhodujeme se pro malou večerní 
procházku k blízkému kostelu. Kostel je na 
kopci, má starý hřbitov a ještě starší kostnici, 
což Kristýnku fascinuje. Celou cestu zpátky 
odpovídám na všetečné dotazy: „Mami, 
proč zůstanou z lidí jen kosti? Jak dlouho 
ty kosti vydrží? A jak dlouho to trvá, než 
z lidí zbudou jen kosti?“ Dotazy značně 
přesahují mé vědomosti a už si připadám 
trapně, když na všechno odpovídám, že se 
doma podíváme do encyklopedie nebo se 
zeptáme tety doktorky. Kde jsou ty časy, 
kdy se ptala na to, co že to je za objekt ve 
váze. Po chvíli přemýšlení se ještě dozvím, 
z trochu jiného soudku, že je škoda, že jsme 
letos na dovolené sami. Příště bychom měli 
do stanu vzít i dědu s babi a prababičkou. 
Když opatrně odpovídám, že prababička 
by do stanu už asi nechtěla, dostane se mi 
zcela nechápavé reakce. Do stanu chce 

přece každý. V kempu do noci zpívají 
nějací zneuznalí trampi s kytarou nesmírně 
falešně různé písně. Končí o půl druhé ráno 
Šakalími léty. Jediný, kdo čumákuje do tmy, 
jsem já. 

Neděle: Počasí je nádherné a tak vyrážíme 
na první výlet. Před dvěma lety jsme si 
tady dali úžasnou zmrzlinu v kornoutku 
a nemůžeme se dočkat opakování. Ovšem 
Agatha Christie měla pravdu, když psala, že 
jako starší už nejezdí na místa, na kterých se 
jako mladá měla dobře, protože už to nikdy 
nebude jako dřív. Zmrzlina sice na chatě ještě 
je, ale dávají ji do papírové misky! Zejména 
manžel je tím velmi pohoršen a asi třicetkrát 
mi opakuje, že ta zmrzlina je sice dobrá, ale 
že on se těšil, že bude v kornoutku, a co to 
je za hloupost, dávat zmrzlinu do misky. 
Zejména si dá záležet na tom, aby zdůraznil, 
že v misce je toho určitě míň. A protože 
se uštěpačné nálady nemůže zbavit, sdělí 
mi rovněž, že ta vydra, kterou tu mají ve 
výběhu, je nějaká jiná než ta, co tu byla před 
dvěma lety. Odpovím, ať to hlavně neříká 
dětem. Ne proto, že by jim bylo líto, že stará 
vydra třeba zemřela, ale proto, že by určitě 
následovaly dotazy, co se se starou vydrou 
stalo, kde ji pohřbili, kolik kostí z ní zbylo a 
jakou barvu ty kosti mají. 

Pondělí: Probudí mě silné bubnování deště 
na střechu stanu a trochu mokré spacáky. 
Ne že by do stanu pršelo, ale u střechy se 
kondenzuje voda. Cesta na toalety je tedy 
poněkud logisticky náročnější. Navíc mám 
ještě vidiny: zdá se mi, že do stanu strčila 
hlavu kamarádka, která tou dobou měla 
být v Těšíně a navíc jít dnes po dovolené 
první den do práce. Až po chvilce mi dojde, 
že to vidiny nejsou a že kamarádi to cestou 

pokračování z předchozí strany
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z Chorvatska vzali přes Šumavu. Takové 
překvapení já ráda! Rozhodneme se vyrazit 
na nejvyšší horu Šumavy Velký Javor až do 
Německa. Protože pořád prší, bereme si s 
sebou i plavky, kdybychom změnili názor 
a zamířili radši na bazén. Pod Javorem to 
vypadá pěkně, vyhrávají tedy hory. Problém 
nastává na parkovišti s placením. Automaty 
mají sice solární panel, což je zajímavé a 
jistě i ekologické, nemají ale na sobě ani 
slovo v angličtině, natož češtině, a tak čtyři 
lidé, z nichž dva německy nemluví a dva 
mluvili kdysi, louskají německé složeniny. 
Pomůže nám až paní, která hovoří anglicky. 
Vyjedeme lanovkou na Javor a vyjdeme 
na blízký vrchol. Než se rozhodneme, na 
kterou túru vyrazit, počasí rozhoduje za 
nás. Začíná lít čím dál víc a my vyrážíme do 
chaty na kávu a zákusek. Leje po zbytek dne.

Úterý: Stále prší a věci začínají být studené 
a navlhlé. Manžel je stižen něčím, co turisté 
v Egyptě nazývají jako faraonova kletba 
a co my na Šumavě můžeme nazvat jako 
ŠBP – Šumavské břišní problémy. Kristýnka 
se ve snaze udělat si snídani celá zapatlá 
marmeládou ze žlutých švestek. Vyrážíme k 
jezeru, které bylo po dlouhá léta uzavřeno 
v hraničním pásmu a kolem nějž je několik 

zlikvidovaných vesnic. Stálý déšť akorát 
dokresluje pochmurnou atmosféru.

Středa: Poté, co včera večer kamarádi odjeli, 
se začíná vyjasňovat, což mnohé vysvětluje. 
Rozhodneme se dobýt jednu rozhlednu, k 
níž vede devítikilometrová cesta. Abychom 
tam mírně protestující Kristýnku dostali, 
balíme několik balíčků sušenek a bonbony, 
které pravidelně dávkujeme. Povedlo 
se. Cestou na vrchol rozhledny nás čeká 
zajímavý zážitek – rozhledna fungovala i v 
době komunismu (i když k poněkud jiným 
účelům) a tak je zdolávání jejího vrcholu v 
čistě spartánském duchu. Nahoře je ochoz 
zčásti tvořen kovovými mřížkami, přes 
které je vidět na trávu dolů hezkých téměř 
40 metrů. Je mi z toho blbě. 

Čtvrtek: Bára se u snídaně přejedla a v 
autě zvrací. Míříme kolem kanálu na plavení 
dřeva a staré kaple ke slati. Kristýnka se bojí, 
protože u slati roste masožravá rosnatka 
okrouhlolistá. Co když nás sežere? Podaří se 
mi ji přesvědčit, že je to malá rostlinka a lidi 
nejí. Kristýnka se tedy začíná těšit. Žádnou 
rosnatku nevidíme. Ach jo. 

Pátek: Obejdeme další dvě slatě a stále 

pokračování na další straně
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žádná rosnatka. Bára má klíště. 
Sobota: Vyrážíme opět do Německa, kde 

mají být výběhy s divokými zvířaty, která 
kdysi na Šumavě žila. Hledáme pokladny, 
ale nikde žádné nejsou. Procházka kolem 
výběhů je zadarmo. To znamená, řečeno 
slovy z Pelíšků, že jsou zase o krok před 
náma. Kolem výběhu vlků jdeme dlouho, ale 
vlk nikde žádný. Kristýnka začíná skuhrat, 
že je chtěla vidět. Při skuhrání se najednou 
rozhrnou listy keřů a přímo před námi jeden 
kus vyleze. Má úplně žluté oči. Nádhera. 
V návštěvnickém centru mají skvělé 
záchody, přebalovací místnost pro mimina, 
interaktivní centrum pro děti (a koneckonců 
i dospělé) se všemi popisy v češtině, úžasné 
jídlo a je nám přidělena česká obsluha, která 
je ochotna brát české koruny. Když se nám 
podaří udělat na stole menší spoušť, hned 
přiskočí a pomáhá nám uklidit. Nejsou o 
krok před náma, jsou před náma minimálně 
o půl kilometru. Říkala jsem někdy, že bych 
nechtěla bydlet v Německu? Hloupost! 
Kristýnka má klíště a zvrací. 

Neděle: Opět nás budí déšť. Než se 
zmůžeme na snídani, polovina kempařů 
je pryč. Není větší požitek než balit totálně 
mokrý stan oblepený jehličím, hlínou, 
hmyzem a kdoví čím ještě. Všimnu si, že 

sousedé vedle nás mají na slídovém okénku 
ve stanu napsaný známý citát z filmu Na 
samotě u lesa. Jako jediní vyčkávají, až 
se počasí zmoudří, což si mohou dovolit, 
protože podle auta jsou z Prahy, zatímco my 
urychleně balíme, abychom to do Ostravy 
stihli v rozumném čase. Věcí nám nějak 
ubylo. Nejspíš jsme toho polovinu ztratili, 
jinak si to zkrátka neumím vysvětlit. Manžel 
má klíště, celou cestu domů prší a naše 
oblíbená restaurace v Táboře má zavřeno. 

Ale jinak to byla, až na dílčí krize, skvělá 
dovolená a všem ji zcela doporučujeme. 
Není nad to, ležet ve stanu, koukat na 
housenku, jak vám leze nad hlavou a pak si 
v ešusu uvařit polívku za sáčku. 

JF - NL

pokračování z předchozí strany

Dne 13. 7. 2013 si své 
ANO řekli naše dlouholetá 
redaktorka a tiskařka 
Magdaléna Géryková a 
Lukáš Niemczyk. 

Do jejich manželství jim 
redakční rada Nedělních 
listů přeje mnoho lásky, 
pohody, porozumění a 
Božího požehnání. 

„Manželé Niemczykovi, 
věříme, že Nedělním 
listům zůstanete stále 
nakloněni.“

Redakční rada NL

vstoupili do manželství
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6. setkání žen „Od dívky až po babičku“, s 
tématem: „Žádná tma pro Tebe není temná“. 

Hlavní mluvčí:  Vlasta Khabibullin, host: 
Jitka Gočaltovská. Setkání se uskuteční Na 
Rozvoji dne 21. 9. 2013. Registrace účastníků 
od 9.00 hod., přibližný konec v 17.00 hod. 
Registrační poplatek 100,- Kč. Přihlásit 
se můžete na www.konference-zen.eu 
nejpozději do 13. 9. 2013.

12. ročník Konference 
rodin - dne 26. 10. 2013 - 
28. 10. 2013, v Hotel Relax 
- Rožnov pod Radhoštěm. 
Téma: Spojenci namísto 
protivníků. Přihlášky na 
www.kr.sceav.cz vyplňte do 
6. 10. 2013.

Zájezd na oslavy 400. 
výročí překladu Bible 
kralické, bude se konat 
14. září 2013 - 1 den. 
Pravděpodobně se pojede 

společně autobusem. Zájemci, zapište se na 
arch v kanceláři. Z programu oslav: výstavy, 
přednášky (Historie Kralic a Jednoty 
bratrské, Bible kralická a kultura: jazyk, 
výtvarné umění, archeologie, Bible kralická 
v zahraničí, Teologie v Bibli kralické, Bible 
(Kralická) jako inspirace pro dnes), pořad 
Kralický klenot, divadlo Labyrint světa a 
lusthaus srdce 

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.

inzerce

Nabízím dorty k různým 
příležitostem, s marcipánem i bez. Tel. 
723277583 / 734765759.  foto na www.
bitls.rajce.idnes.cz/dortovnica. 

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.

Výuka hry na hudební nástroje a čtení 
z Bible: v přístavbě kostela Na Rozvoji 
probíhají tyto vzdělávací bezplatné lekce 
1 x týdně po 1 hodině: Kytara – klasicky, 
Kytara – doprovodná, Klavír (klávesy) – 
klasicky, Klavír (kl.) – akordy + melodie, 
Klavír (kl.) – pouze akordy, Čtení Bible s 
kytarou. Určeno: Pro každého, i nečleny 
církve. Čas: Po domluvě, buď každé 
pondělí dopoledne nebo každé útery 
odpol. 1 hodina. Přihlášky, kontakt: ing. 
Kantor Milan, 721 109 841, kantormi@
seznam.cz. 

co nás čeká

15	 1.	září	2013	 www.Nedělní	listy.cz



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 farářem.

Redakce NL
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz

Členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), Radka Kotasová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).
Editace: David Harok
Tisk: Magdaléna Niemczyková 
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.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...
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