
SLOVO EDITORA

Vážení čtenáři, 
tímto číslem opět uzavíráme kalendářní 

rok - v 11 číslech tohoto roku jste četli o 
Biblických ženách, o sborových akcích, o 
misionářích, o svědectvích a zamyšleních.

I do prosincového čísla jsme připravili 
zamyšlení o andělu Gabrielovi – jak obdržel 
od Boha ten nejtěžší úkol a o Ezauových 
ženách - mohou být pro nás vzorem?

Nechybí ani informace o vánočním daru 
Nedělních listů, několik zamyšlení s vánoční 
tématikou a taky pohled pod pokličku – jak 
se slaví Vánoce jinde. 

Okénko pro chytré hlavičky je rovněž 
stálou rubrikou, přikládáme i fotoreportáž 
ze sborového dne a koncertu vděčnosti. 

Jistě si všimnete výzdoby Nedělních listů 
– za tu redakce děkuje dětem z náboženství, 
kteří nakreslili Vánoce v jejich pojetí.

Celá redakční rada Vám přeje příjemné 
prožití vánočních svátků a pokojný vstup 
do nového roku.

David Harok

„Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl 
Gabriel poslán od Boha do galilejského města, 
které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené 
muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té 
panny bylo Maria.“ Lukáš 1,26-27

NEJOŽEHAVĚJŠÍ MISE 
ANDĚLA GABRIELA

pokračování na další straně

Když vysoký, majestátní anděl vstal a 
kráčel k přední části kaple, mezi kadety to 
zašumělo. Gabriel byl živoucí legendou. 
Odkašlal si a začal hovořit. Byl jsem 
požádán, abych vám dnes pověděl o tom, 
co jsem se za svou životní dráhu naučil. 
Především toto: jsme služebníci nejvyššího 
Boha. To jsem se ale naučil tady v akademii, 
ale od lidské bytosti, křehké dívky.

Byl jsem předvolán před Boha, aby mě 
pověřil novým posláním. Řekl mi: „Gabrieli, 
mám pro tebe nejchoulostivější úkol. 
Posílám svého Syna spasit svět. Kvůli tomu 
se musí sám stát člověkem. Tvým posláním 
bude oznámit tento plán mladé ženě, kterou 
jsem vybral za jeho matku. Jmenuje se 
Marie a žije ve vesnici Nazaret v Galileji. Je 
zasnoubená a bude se vdávat. To znamená , 
že je již považována za manželku, ale bydlí 
doma, dokud neskončí závěrečné obřady, 
což bude za několik měsíců. A Gabrieli ... 
ona je panna.“

Potom mne obeznámil s mou úlohou, dal 
mi instrukce pro různé situace, které by 
mohly nastat a zakončil slovy: „Gabrieli, 
každopádně buď mírný!“

Dorazil jsem jednoho jarního rána, když 
Marie stoupala po cestě od studny a přišla 
k balvanu, na kterém jsem seděl. Je to jen 
dítě, pomyslil jsem si, když jsem ji poprvé 

uviděl - mohlo jí být tak dvanáct nebo 
třináct. Zasnoubená tak mladá? Ale to bylo 
v té oblasti zvykem a byl jsem si jist, že Otec 
ví, co dělá. Když se přiblížila, postavil jsem 
se, oblečený jako obvykle: dlouhá bílá říza, 
zlatá šerpa a tak dále. „Buď zdráva, Marie,“ 
řekl jsem.

Zalapala po dechu. „Blahopřeji ti, Marie, 
Bůh ze všech žen vyvolil právě tebe k 
velikému úkolu!“ Z jejího obličeje zmizely 
všechny barvy. Pokynul jsem jí, aby se 
posadila. Opatrně si sundala z hlavy plný 
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pokračování z předchozí strany
džbán vody a sedla si na vzdálenější konec 
kamene. 

„Neboj se, Marie,“ 
řekl jsem. „Bůh ti chce 
nevídaně požehnat.“ 
Chvíli jsem počkal, 
aby se uklidnila. 
„Narodí se ti syn a 
dáš mu jméno Ježíš.“ 
Vypadala ohromeně, 
ale pokračoval jsem. 

„Nebude to obyčejný člověk, ale právem 
bude nazýván Synem Nejvyššího. A co víc, 
usedne na trůn svého předka Davida a bude 
nejen vládce Izraele, ale založí království, 
které nikdy neskončí.“ Odmlčel jsem se. 
Ta zpráva šokovala i mě; nedovedl jsem si 
představit, jaký dopad musela mít na ni! 
Chvíli byla ticho a pak se zeptala svým 
mladým nedospělým hláskem: „Jak se to 
může stát, ještě nejsem vdaná? „Odpověděl 
jsem: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc 
Nejvyššího tě zastíní, a tak tvé dítě bude 
svaté a bude nazýváno Boží Syn.“ 

Jak úžasné! Otec byl připraven ponechat 
celý svůj počin na této mladé dívce - na 
její odpovědi, jejímu rozmaru a jejímu 
rozhodnutí. Měla se stát matkou Božího 
vlastního Syna - tak mladá. Pokračoval jsem, 
abych ji uklidnil. „Vždyť i tvá příbuzná 
Alžběta bude mít nyní ve svém stáří syna.“ 
Marie zašeptala: „Stará Alžběta? Opravdu?“ 
Viděl jsem, jak se jí do očí vrátila jiskra. Ano, 
říkali, že je neplodná, ale už za tři měsíce se 
jí narodí. 

Marie se na okamžik usmála. Pak jsem 
ale viděl, jak její úsměv mizí . Nedovedl 
jsem číst její myšlenky, ale mohl jsem si 
jen představit, na co asi myslí. Jak to může 
vůbec někomu vysvětlit? Kdo to pochopí? 
Uvěří jí vůbec někdo? Její otec bude vzteklý 
a matka zraněná. A Josef? Žádná svatba 
nebude. Její sny o manželství a rodině se v 
mžiku rozplynuly. A starší města? Nebudou 
ji chtít kamenovat? Jednu radu mi řekl Otec, 
co mám v takovém případě odpovědět: 
„U Boha není nic nemožného,“ špitl jsem. 
„Nic!“

Déle byla zticha, ztracená ve svých 

myšlenkách. Pak se na mě podívala jasnýma 
očima a řekla odhodlaně: „Jsem tady. Jsem 
služebnicí Páně. Chci přijmout, co mi Bůh 
ukládá. Ať se tedy stane, jak jsi řekl.“ Pak 
vstala a začala zvedat těžký džbán s vodou 
na rameno a poté na hlavu. Chtěl jsem jí 
pomoct, ale zavrtěla hlavou a zvedla ho 
sama. Když odcházela vzhůru do vesnice, 
byly její kroky jisté, skoro pružné. Na kopci 
přidržela džbán jednou rukou a druhou 
mi zamávala. Pak se mi ztratila z dohledu. 
Tak jsem se setkal s Marií. Naučila mě, 
co to znamená být služebníkem, když je 
těžké poslechnout, když se zdá, že není 
žádná naděje, kromě Božího slibu. Marie 
vzala vážně slova: „S Bohem není nic 
nemožné„ a věřila jim. Kdykoliv jsem měl 
potíže s poslušností, vzpomněl jsem si na 
tu mladičkou dívku, která nastoupila cestu 
služebnice se slovy: „Jsem služebná Páně. Ať 
se tak stane, jsem jeho služebnicí.“ Vysoký 
anděl se na okamžik dotkl koutku svého 
oka, pak sestoupil a posadil se na své místo. 
Gabriel se naučil službě od ještě většího 
služebníka než byl sám - od mladé panny z  
Nazaretu jménem Marie.

Ralph F. Wilson
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téma 

EZAUOVY ŽENY

pokračování na další straně

Ezauovy ženy jsou ženy 
v Bibli, jež jsou předmětem 
mnohých úvah, zamyšlení 
či nedělních kázání. Eva, 
Sára, Rebeka, Ráchel, Ester, 
Noemi, Marie nebo Alžběta j s o u 
toho důkazem. O některých je však jen 
letmá zmínka. Při četbě Bible jí možná ani 
nevěnujeme dostatečnou pozornost, protože 
ji překryjí ostatní události. Tak je tomu snad 
i se ženami Ezaua (syn Izáka, o pár minut 
starší dvojče Jákoba). A mě docela baví, si o 
nich něco přečíst a dozvědět se více.

Biblická zpráva o Jehúditě a Basematě 
je velmi stručná. Připomíná posvatební 
oznámení. „Když bylo Ezaovi 40 let, vzal 
si za ženu Jehúditu, dceru Chetejce Beera 
a Basematu, dceru Chetejce Elóna“. Izákův 
miláček se oženil. Dnes bychom řekli, že už 
„měl na čase“. Potřeba blízkého vztahu není 
hříšná ani sobecká. Stvořil ji Bůh. Nebyla to 
chyba, že si hledal nevěstu. Chybou bylo, že 
byl při tomto vážném kroku bezuzdný. Vzal 
si bez Božích zásad naráz dvě ženy, a to obě 
Chetejky. Vzpomeňme si, jakou starost měl 
Abraham, aby si jeho syn Izák našel ženu, 
která důvěřuje Bohu. Pro něj nebyla žena 
soukromou záležitostí vzrušeného srdce, ale 
záležitostí víry a poslušnosti. Zásadní bylo 
nemísit se s pohanskými národy. 

Dá se předpokládat, že Izák si pro svého 
syna přál totéž. Jenže Ezau nerespektoval 
Boží zásady, s nikým se neporadil, svéhlavě 
se rozhodl.

Obě ženy, Chetejky, bez smyslu pro víru a 
ducha Abrahamova rodu. Vůbec je zvláštní, 
že se našli a dali dohromady. Jejich světy 
byly tak rozdílné! V souvislosti s tímto 
mohu jen přemýšlet, kde si budou hledat své 
partnery naše dospívající dcery. Bude to ve 
společenství mladých křesťanů, lidí, kteří se 
snaží žít tak, aby se to líbilo Bohu, nebo jim 
půjde hlavně o to, aby už konečně s někým 
chodily, bez ohledu na životní zásady, 

p r i n c i p y 
a ubírání se jedním 
směrem? Říká se, že 
zamilovanost je slepá a já 
prosím Pána Boha, aby se dívaly aspoň 
jedním okem :-)!

Ezau se zamiloval do dvou dívek. Do které 
dříve, do které více? A nenastaly komplikace, 
jako tomu bylo u Jákoba s Ráchel a Leou? 
Žárlily na sebe? Považovaly se za rivalky 
a bojovaly o lásku muže? Zdá se, že se obě 
ženy nějak dohodly a zřejmě je spojila určitá 
okolnost. Velice brzy přišly na to, že v domě 
rodičů manžela mají jiné zvyky, jiný životní 
styl, než měly doma. A vzniklo napětí. V 
takové chvíli není nic lepšího, než když 
máte někoho, kdo vám rozumí, kdo má na 
věc stejný pohled a taky vidí stejné řešení. 
V tom, že se „předělat“ nenechají a že jim 
nikdo nebude do ničeho mluvit, byly ženy 
„zajedno“. Nezastavila jedna druhou, obě 
byly zlé a ve své zlobě se posilňovaly. Člověk 
chce mít společníka nejen v dobrém, ale i ve 
zlém. Napětí v Izákově domě se stupňovalo 
ze dne na den. V knize Genesis 26,35 čteme, 
že „působily Izákovi a Rebece jen hořké 
trápení“. Tragédie. Možná v nejedné rodině. 
Kolik neštěstí a trápení přináší nevraživost, 
neochota, bezohlednost a egoismus snachy 
nebo zetě? Kolik obav o budoucnost, když 
nesdílí stejnou víru? Bolest, která se nedá 
ničím léčit. Nejvíc trpěla Rebeka. Je to 
logické. Snachy jsou častěji problémem pro 
tchýně než pro tchány. Svědčí o tom slova 
Rebeky, kterými se svěřuje svému muži 
Izákovi: „Zprotivilo se mi žít s dcerami 
chetejskými. Vezme-li si Jákob ženu z 
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pokračování z předchozí strany
chetejských dcer, jako jsou tyhle dcery této 
země, k čemu mi život?“ (Genesis 27,46)

Jaké stanovisko při tom všem zaujímá 
samotný Ezau? Jeho postavení nebylo lehké. 
Je těžké zůstat dobrým synem, otcovým 
miláčkem a přitom být jedním tělem se zlou 
ženou, v jeho případě jedním tělem se dvěma 
ženami. Nějaké stanovisko ale zaujmout 
musel. Poslouchat ženy nebo rodiče? Neměl 
to jednoduché. Miloval své rodiče, hlavně 
otce, na druhou stranu jeho ženy byly dvě 
a plné odhodlání dělat příkoří. Dost možná, 
že byl Ezau přesvědčený, že rodiče mají 
pravdu. Dost možná, že se mu chování 
jeho žen nelíbilo. Ale nic s tím neudělal. 
Často si říkám, že je po bitvě každý generál. 
I v tomto případě určitě každého z nás 
napadne, jakým konkrétním způsobem by 
měl Ezau zasáhnout jako chlap a ne nějaký 
„podpantoflák“. 

Manželství může být tou nejkrásnější 
věcí na světě. Zároveň však tou nejhorší. Je 

třeba vyprošovat Boží moudrost do vztahu 
na každý den. Ezau svou chybu řešil další 
chybou. Ke svým dvěma ženám si bere ještě 
třetí. Již ne Chetejku, aby se líbila i rodičům. 
Ale některé díry se v životě nedají jen tak 
zalátat. Měl to být krok nápravy, ale bez 
opravdového pokání nebyl vůbec dobrý. 
Minulost se opakovala. Každý sklízí, co 
zasel. Tehdy se ohledně svatby neptal Boha 
ani svých rodičů, teď se na názor neptá ani 
svých dvou žen. Dobře věděl, že by s ním 
nesouhlasily, stejně jako by nesouhlasili 
rodiče. 

Všechny Ezauovy ženy se staly matkami, 
nositelkami nového pokolení. Jenže to 
nebylo pokolení Boží, ale stalo se Božím 
protivníkem. Pravděpodobně obstály jako 
„hospodářky“. Ezau s nimi zbohatl, ale pro 
vyšší duchovní hodnoty neměly smysl.

Kéž by nám Ezau a jeho ženy vzkázali: 
„Dělali jsme to blbě, nebuďte nám podobní!“

JH-NL

Jak jistě víte, již tradičně 
věnují Nedělní listy svým 
věrným čtenářům na Vánoce 
dárek. Stejně jako loni a 
předloni chceme namísto 
záložky do Bible, magnetku 
na ledničku či ozdobného 
veršíku, který byste s 
nákupem prosincového čísla 
obdrželi, věnovat dar tomu, 
kdo jej skutečně potřebuje. 

Po dvoje Vánoce jsme přispívali na 
misii mimo naši republiku, letos chceme 
podpořit někoho, kdo je z ČR, dokonce 
z našeho blízkého okolí. Proto darujeme 
2850 korun malé Ellence, která kvůli 
svému postižení nemůže prožívat dětství 
jako ostatní. Dar bude využitý k nákupu 
speciálního sportovního vozíku. Věříme, že 
to bude krásný dárek pod stromeček a že 
se v lednovém čísle NL dozvíme o prvních 
dojmech z jeho používání.

Vážení čtenáři, děkujeme 
Vám za Vaši přízeň, za 
„spropitné“, které nám 
při nakupování Nedělních 
listů necháváte. Díky Vám 
můžeme realizovat takové 
projekty, jako je tento – 
vánoční dárek pro Ellen.

Redakce NL

Vánoční dar Nedělních listů
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Má čtyř a půlletá neteřinka Ellen je moc 
krásná holčička. Mám ji velice ráda. A 
možná i ona mě. Možná. Nikdy se totiž ke 
mně nerozběhne, nepřitulí se, nepoděkuje za 
dárek, nemrkne šibalsky očima, když slyší, 
jak je šikovná. Přitom se narodila jako zdravé 
miminko, jen o čtyři týdny dřív. Za dva 
měsíce už ale zdravá nebyla. Čtyři měsíce 
hospitalizace střídavě na ARO a neurologii 
znamenaly jediné – těžké poškození mozku 
s nejasnou prognózou. 

Zcela nechtěně jsme se stali v rodině 
svědky bolesti, smutku a bezmoci mé sestry 
a jejího manžela. Ellen díky Pánu Bohu a 
výborné péči lékařů přežila. Dnes již není v 
ohrožení života, ale vzhledem k tělesnému 
i mentálnímu postižení vyžaduje neustálý 
dohled a pomoc při všech činnostech. Svou 
sestru a švagra musím obdivovat. V životě 
to mají mnohem těžší než my! Ve všech 
ohledech. Všichni společně si nezahrají 
společenskou hru, nepodívají se na pohádku 
v televizi, nezajdou na hory, neprojedou 
se na kole, nezajdou si zaplavat. V klidu si 
nevypijou kafe a na návštěvy raději moc 
nechodí. Ellen špatně snáší cizí prostředí, což 
dává dost hlasitě najevo. Jestli my si někdy 
stěžujeme, že jsou naše děti „takové nebo 
makové“, vždycky máme naději, že z toho, 
jak se říká, vyrostou. Oni takovou reálnou 
naději nemají. Ale jsou nesmírně stateční! 
Přemýšlejí o Božích úmyslech, a i když jim 
nerozumí, „nehážou flintu do žita“. Ellen se 
nemohla narodit do lepší rodiny. Její rodiče 
ji velice milují a moc hezky se o ní starají. 
Péče o ni je však velice nákladná. Časově i 

finančně. 
Jsem velmi vděčná redakci Nedělních listů, 

že podpořily nákup speciálního sportovního 
vozíku pro Ellen částkou 2850 Kč, který jim 
ve společném trávení času venku, mimo 
domov, hodně pomůže. Dvouletá sestřička 
Ellinky Anetka se už nemůže dočkat :-). 
Využijí ho jak v létě, tak v zimě. 

Vím, že Ellen není jediná, která potřebuje 
pomoc. Vím, že mnozí jsou nápomocni 
jinde. A je to v pořádku. Mít srdce na dlani 
pro své bližní, je v pořádku! 

JH-NL

VÁNOČNÍ DÁREK PRO ELLEN

Několik dní před Vánocemi jsem šla do 
supermarketu dokoupit dárky, které jsem 
nestihla. Když jsem uviděla ten dav lidí, 
přešla mě chuť a začala jsem si říkat jen 
tak pro sebe: „Můžu tu chodit věčnost, nic 
nestíhám a stejně nic nepořídím. Vánoce 
začínají být čím dál tím náročnější, kdyby 

se tak dal celý ten shon přespat!“ Když jsem 
tak bloudila po regálech s hračkami, tak jsem 
uviděla jednoho asi pětiletého chlapečka, 
který si k sobě tulil panenku, hladil ji po 
vlasech a měl přitom velmi smutný pohled. 
Potom se otočil k starší dámě a zeptal se 

PŘED VÁNOCEMI…

pokračování na další straně
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,,Babi, jsi si jistá, že nemám dost peněz, 
abych koupil tuto panenku? Starší 
dáma mu odpověděla ,,Zlatíčko, 
dobře víš, že nemáš dost peněz!‘‘ 
Potom poprosila vnuka, aby 
na ni chvilku počkal, že se jde 
na něco podívat a rychle odešla. 
Chlapeček stále svíral v náručí 
tu panenku. Mně to nedalo a 
zeptala jsem se ho: „Komu bys 
chtěl koupit tu panenku? „ „Tu 
panenku chtěla moje sestřička 
k Vánocům, byla si jistá, že 
ji dostane pod stromeček.“ Já 
jsem hned zareagovala: „Když ji 
tak chtěla, tak jí k Vánocům jistě 
dostane“. „Ne, ne, tam kde je, se dárky 
už nedostávají, ale můžu jí dát mamince, aby 
jí sestřičce odevzdala, až tam půjde.“ Oči mu 
přitom ještě víc zesmutněly. „Moje sestřička 
šla k Ježíškovi, aby byla s ním. A tatínek mi 
povídal, že i maminka tam za chvíli půjde 
taky, tak jsem si myslel, že by jí tu panenku 
mohla vzít“. Potom mi ještě ukázal jednu 
svoji fotku, na které se pěkně usmíval. „Tuto 
fotku bych jí chtěl taky poslat, aby na mě 
nikdy nezapomněla. Maminku mám velmi 
rád a nechci, aby ještě odešla, ale tatínek 
říkal, že musí odejít, aby sestřičce nebylo 
smutno.“ Potom se zase podíval s těma jeho 
smutnýma očima na panenku. Vyndala 
jsem peněženku a nepozorovaně jsem si z 
ní vybrala peníze a řekla jsem chlapečkovi: 
„Pojď, přepočítáme tvoje peníze, jestli budou 
stačit na tu panenku.“ Rychle jsem své 
peníze přidala k jeho a začali jsme počítat. 

Peněz bylo dost na panenku a ještě mu i 
zbylo. Chlapeček zavolal: „Děkuju Ti, Bože, 

že jsi mi dal dost peněz“. Pak se na mě 
podíval a řekl: „Víte, včera jsem 

poprosil Boha, aby mi dal dostatek 
peněz, dříve než maminka odejde, 

aby mohla vzít panenku sestřičce 
a On mě vyslyšel. Chtěl jsem ještě 

koupit mamince bílou růžičku, ale to 
jsem se od Boha už neodvážil žádat. 
On mi však dal víc a já můžu koupit 
panenku i růži. Víte, maminka má 

velmi ráda bílé růže.“ Za pár minut 
se chlapečkova babička vrátila, 

koupili panenku a společně odešli. Já 
jsem pak pokračovala v nákupech, ale stále 
jsem na něj musela myslet. Potom jsem si 
vzpomněla, že jsem před dvěma dny četla 

článek, kde se psalo o opilém řidiči, který 
narazil do auta, ve kterém byla mladá žena 
se svojí dcerkou. Děvčátko na místě zemřelo 
a matka byla ve velmi kritickém stavu. 
Dva dny na to, jsem se dověděla, že mladá 
žena zemřela. Koupila jsem kytici bílých 
růží a šla na pohřeb.  V rakvi ležela žena, 
v ruce měla kytici bílých růží a vedle sebe 
panenku a fotku svého syna. S pláčem jsem 
opustila hřbitov a měla jsem pocit, že můj 
život se změnil. Možná všem bylo jasné, že 
maminka panenku dcerušce neodevzdá, ale 
láska, kterou chlapeček cítil ke své mamince 
i sestřičce byla naprosto úžasná. Jeden opilý 
řidič mu však za setinu sekundy změnil celý 
další život a sebral maminku i sestřičku, 
které tak velmi miloval. 

upravila LS - NL

pokračování z předchozí strany

VÁNOCE KDYSI
Již před deseti lety jsem vzpomínky mé 

maminky zapisovala. Před dvěma lety je 
pečlivě s maminkou porovnávala a byly 
úplně stejné, čili mohu říci pravdivé. To jsem 
nevěděla, že budu upoutána na lůžku pod 
kyslíkem. Bůh je tak dobrotivý a chce mě tu 
ještě mít užitečnou. Já tak pod jeho ochranou 
mohu psát, jak se slavily křesťanské Vánoce. 
Maminka s dědou a šesti sourozenci s 
druhou maminkou neměli někdy co dát do 

úst. U nich si podávaly ruce bída s nouzí. 
Maminka měla jedny šaty, jednu košili 
a jedny kalhotky. Navečer je oprala, na 
kamnech usušila a ráno šla v čistých, třeba 
do kostela na vánoční bohoslužbu. Chodili 
také každou neděli na obyčejné bohoslužby, 
přijímání, Boží tělo, Křížové cesty, ranní 
bohoslužby, zpověď a Májové. To je aktivit. 
Zdá se mi, že u nás je toho také moc. Každá 
víra se chce líbit Bohu. Já ty aktivity znám, 

www.Nedělní	listy.cz		 1.	prosince	2013	 6



pokračování na další straně

protože maminka byla rozená katolička. Já 
už jsem po tatínkovi evangelického vyznání. 
Maminka měla s vírou v celé rodině 
převeliké problémy. To, dá-li Bůh, až někdy 
jindy.

Před Vánocemi se šlo jak u katolíků, tak 
evangelíků ke Svaté večeři Páně. Jediný, kdo 
si to dobře pamatuje, je můj manžel, který 
byl katolík. Povídal, jak on, jako mladý 
kluk, se zpovídal. Nejhorší bylo vymyslet si 
takové hříchy, aby dostal rychlé rozhřešení, 
odříkával si své otčenáš, zdrávas, odpočítal 
je na kuličkách růžence a rychle mezi kluky.

Byla hrůza poslouchat jejich výmysly. 
My, evangelíci, věříme jinak. „Jediným 
prostředníkem mezi Bohem a lidmi je 
Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako 
výkupné za všechny.“  Tak je to Bibli, 1. Tim. 
2, 5-6. Jenže já jsem u babičky, maminčiny 
maminky, nikdy Bibli neviděla. 

Nyní už k samotným Vánocům: Normálně 
se svítilo petrolejkami, ale na Štědrý den 
se dal na stůl ten nejkrásnější ubrus a bílá 
svíčka jako symbol světla. Petrolej, kterým 
se svítilo, používal s velikým úspěchem můj 
tatínek k léčení angín a jiných podzimních 
nemocí. Stačily tři hlty a byl zcela zdráv. Nás, 
děti, takto léčil. Raději to ani nezkoušejte, 
je to odporné. Mezitím, co jsem na to 
vzpomínala, tatínek dával do všech oken v 
domě malé svíčky a dozdoboval 
stromek. Mladší sestra a bratr 
podávali ozdoby. Maminka 
dovařovala jídla, já chystala 
talíře, lžíce, příbory, skleničky, 
oplatky, šulky, cukroví. Bratr 
s tatínkem rozsvítili stromek, 
který ještě nespadl pod tíhou 
jeho oblíbených baňkových 
ozdob. K němu přistrčil 
papírový betlém. Tatínkovi 
nechyběl med, který mu dávaly 
včelky, a chléb, na který musel 
v potu tváře pracovat jako 
havíř. Pak ještě přinesl velkou 
ošatku s obilím a luštěninami 
jako symbol práce celé rodiny. Někdo z dětí 
zkontroloval, zda ptáčci mají v krmítkách 
semínka a lůj. Měli jsme to pěkně rozdělené. 
Nic se prozatím nerozbilo. Žádné neštěstí 

podle pověr nehrozilo. To hlavní a potřebné 
pro nás přinesl tatínek a začal číst z Bible, 
Lukáš 2, 1-20: „I stalo se v oněch dnech…“, 
psané švabachem. Díky ní jsem se jako 
mladá holka naučila číst švabach. Tuto Bibli 
maminka denně hledá a také mnohokrát za 
den pro ní jde domů. Ta se prostě ztratila. 
Byla to Bible stará a památná. Pak jsme se 
modlili a zpívali „Tichou noc“, „Nesem 
vám noviny“. Všichni jsme pozvedli číše 
a maminka s tatínkem měli víno, děti 
pěčkovou vodu. Byla to šťáva ze sušených, 
uvařených jablek, švestek a hrušek. U stolu 
nás sedělo 5. Během večeře nesměl nikdo od 
stolu odejít. To by pak musel odejít do světa. 
Horší bylo, když někomu chyběla lžíce. 
Podle pověr to znamenalo úmrtí. Maminka 
to zachraňovala, co chybělo, tak podávala na 
stůl.  Pak už se nosila hlavní jídla. Maminka 
hledala na stole místo pro koláče, jablíčka 
a jiné ovoce, které už nenašla. Postavila je 
spolu i s ořechy, které se zkoumaly, jestli 
budeme v jednotlivých čtvrtletích zdraví 
a u jablíčka, jestli máme hvězdičku, což 
bylo zdraví také. Tatínek z každého jídla 
po lžíci odebíral a dával do ošatky pro 
dobytek. Po večeři s tím šel do chléva. 
Maminka ještě před večeří poslala babičce, 
dědečkovi a sourozencům, kterých bylo 
šest, od nás štědrovečerní večeři a dárky. I 

během týdne maminka navařila 
a poslala jím jídlo, aby se najedli 
a neměli hlad. Z polévek, rybí 
nebo hrachové, se neubíralo. Z 
tatínkových sladkých jídel, nudlí 
s tvarohem, mákem a krupičky 
s kakaem a všech ostatních jídel 
jako fazolový a bramborový 
salát se ubíralo. Každý musel 
ze všech jídel alespoň ochutnat. 
Svíčky pomalu dohasínaly a my, 
jako ještě malé děti, pobíhali 
s oplatkem politým medem a 
nutili ostatní, aby si ukousli 
na důkaz lásky v příštím roce. 
Ráno se šlo do našeho kostela 

v Těšíně. Můj dědeček byl vyhlášený švec. 
Opravoval boty a hlavně šil holínky. Hodně 
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ševců přišlo o práci, když Baťa začal chrlit 
levné a pěkné boty. Můj tatínek vyčinil 
kozí kůži a děda mi ušil bílé střevíčky a z 
vojenské deky mi ušil válenky, ve kterých 
jsem chodila v zimě pěšky do kostela. Pro 
nás, malé děti, bylo těch 8 km daleká cesta. 
Často nás na střídačku nesli na zádech až k 
nemocnici, dál už ne. Přišli jsme do kostela a 
někdy nebylo kam sednout, jen občas zbylo 
jedno místo. Židle po stranách už byly skoro 
obsazené. Do volných lavic jsme si nemohli 
sednout. Za ty už někdo zaplatil lávkovné. 
Volné místo se mohlo obsadit až po kázání. 
Náš tatínek čekal v pořadníku dva roky, 
než dostal svoje dvě místa. Když jsme do 
kostela nešli nebo z jiných důvodů přišli 
pozdě, místa jsme měli do kázání, po něm už 
ne. Mně se v našem kostele vůbec nelíbilo, 
žádná nádhera. Naše stařenka mně vzala do 
katolického kostela na Boží tělo a Křížovou 
cestu, jen občas se pro mě zastavila. Tatínek 
to neměl rád, vždy nám vysvětloval, proč ta 
skromnost v našem kostele. Občas se mi tam 
líbil velký kříž a galerie. Týden po štědrém 
večeru už byl Nový rok. Pranostika říká: 
„Na Nový rok, o slepičí krok“, jsou ještě 
jiné, které maminka zná dokonce ve svých 
102 letech. Na slavnostním setkání občanů 
čtyř obcí v pranostikách vyhrála. Stačí jen 
naťuknout a začne: „Únor bílý, pole sílí“, 
„Březen, za kamna vlezem“, „Duben, ještě 
tam budem“, „Až bude máj, vyženeme 
kozy v háj“, „Studený máj, v stodole ráj“, 
„Na Svatého Řehoře, čáp letí od moře, líný 
sedlák, který neoře“. Na Nový rok jsme 
chodili babičkám a dědečkům vinšovat. Učili 
jsme se dlouhé vinše, protože čím delší vinš, 
tím lepší vinšovník. Kdo přišel ráno první, 
dostal nejvíce. Často jsme vstávali ve čtyři 
ráno a šli k babičce na Zalenží. Stařenka, 
takový věchýtek, potácela se od postele ke 

kamnům a nahřívala cihlu, aby jí bylo teplo. 
Začali jsme první vinš z Janovic:

„Paní mámo, na tym srubě, hniju vám tam 
jabka hrubě, ditě vy jich přebírať, byste nám 
tež mohli dať, nedávejte nám jednoho, bo 
se sbijem kolem něho. Dajtě nám dva nebo 
čtyry, ať se s nimi podělimy“.

Vinše byly legrační: „Vinšujem vám vinš, 
motě v piecu gynš, a na plotě kohuta, motě 
Janka huncvuta“. Ten je z našeho kraje. 
Byly vinše i velmi dlouhé, ale ty jsem nějak 
zapomněla, a moje maminka, skoro 102letá, 
už to neví, aby mi řekla, jak to bylo, když 
mě to učila. Před dalším vinšem několik 
maminčiných pranostik a pořekadel: „Láska 
hory přenáší“, „Když ti někdo vezme 
kabát, dej mu i svou košili“, „Svatý Matěj 
ledy láme, nemá-li je, nadělá je“. Poslední 
vinš: „Vinšuju vám štěstí zdraví, svaté Boží 
požehnání na ten nový rok. Nejen na tento 
rok, ale na delší časy, abyste se dočkali 
Krista Pána napřesrok“.

Naši předkové tento krásný zvyk měli, že 
se v novém roce navštěvovali a šťastného 
nového roku si přáli. My vám také přejeme 
hodně štěstí, zdraví a hojnosti Božích 
požehnání. Také jsme chodili vinšovat na 
Tři krále. Byli jsme tři sourozenci. Maminka 
nám pomohla s oblečením a šlo se: „Na 
Tři krále, o krok dále“ – pranostika. Vinš: 
“My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví 
přejeme vám, štěstí zdraví, dlouhá léta, my 
jsme k vám přišli z daleka. Daleká je cesta 
naše, od Betléma do salaše. A ty černý, co 
tam vzadu, vystrkuješ na nás bradu, slunce 
je toho příčina, že je má tvář opálená“. Tento 
vinš se zpívá a králové tlučou hůlkami o 
zem do rytmu a chodí za sebou po kruhu. 
Jaké poučení z dětského vyprávění? No 
přece maminčino „Chovejte se všude slušně 
jako v kostele a v kostele jako v nebi.“

U. Hošková 

Vánoce tady budou co nevidět. Děti jsou 
nadšené. Každé dítě v Norsku má vánoční 
kalendář a odpočítává dny, které do Vánoc 
ještě zbývají. Každou adventní neděli 
zapalujeme svíčku a čekáme na Ježíše, 

abychom oslavili jeho narození. Norsko je 
země plná tradic, které jsou pro nás důležité. 

Den před Štědrým dnem mnoho dětí věší 
vánoční ponožky mimo svůj pokoj. Další 
ráno jsou plné sladkostí od Santa Clause. 

NORSKÉ VÁNOCE
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V Norsku máme 
norského „fjøsnisse“ 
(farmářského Santu). 
Je hubenější a menší 
než americký Santa. 
Žije tam, kde jsou 
farmy. Někteří lidé 
pro něj na Štědrý den 
vaří ovesnou kaši. 
Dávají ji na venkovní 
schody farmy. 

Typickým vánočním dnem je Štědrý 
den. Děti jsou první vzhůru. Najdou svou 
vánoční ponožku a dívají se na speciální  
dětský televizní program. V jedenáct hodin 
dopoledne začíná Popelka z české produkce 
:-). Norové ji sledují rok co rok. A milujeme 
ji! V místě, ze kterého pocházím, pak běžíme 
k oknům, když slyšíme letadla. Helikoptéry 
a letadla letí nad našimi domy v krásné 
hvězdné formaci. Symbolizují hvězdu, 
kterou viděli tři mudrci, když chtěli najít 
místo, kde se narodil Ježíš.

Pak začíná dům vonět výborným vánočním 
jídlem. Všichni se oblečeme do pěkného 
oblečení. Mnoho Norů jde na Štědrý den do 

kostela. Proto kostely potřebují pořádat více 
bohoslužeb než jedny, aby byly schopné 
pobrat všechny lidi, kteří přijdou. Některé 
rodiny také navštěvují hroby svých drahých 
a zapalují za ně svíčku. Mezi pátou a 
šestou večer většina z nás jí vánoční večeři. 
Především jíme žebra z vepřového masa 
nebo solené, trochu sušené ovčí maso. Jen 
málo lidí jí ryby. Mnoho rodin si společně čte 
vánoční evangelium. Někteří zpívají koledy 
a tančí okolo stromku. Potom se otevírají 
dárky. Když už žádné dárky nezbývají, jíme 
vánoční dort a další dobroty. 

Během Vánoc máme tradici zvanou 
„julebukk.“ Děti se pěkně obléknou, chodí 
od dveří ke dveřím a zpívají koledy. Za 
to dostanou sladkosti. Také máme tradici 
„juletrefest“, což je norská párty tradice 
pro děti. Některé vesnice takové párty pro 
děti pořádají. Během programu se jí dorty, 
lidé se setkávají, baví, hrají hry, chodí kolem 
vánočního stromku a zpívají koledy a na 
konci Santa rozdá malé dárky všem dětem. 
V Norsku jsou Vánoce časem pro rodiny a 
příbuzné, kteří se sejdou a společně slaví. 

Karianne Lande 

Jistě by nebyl problém najít mnohem 
exotičtější krajiny, ve kterých by Vánoce pro 
běžného Čecha byly opravdovým kulturním 
šokem. Dánské Vánoce jsou na pohled velice 
podobné těm našim, ale některé z tradic jistě 
stojí za zmínku.

Už od počátku listopadu na nás dýchá 
vánoční atmosféra. Zejména tedy z médií.  
Rádia budou postupem času hrát výhradně 
vánoční koledy a světoznámé vánoční hity, 
moderátoři hovořit o vánočních tématech a 
vše bude prokládáno reklamními spoty akcí 
a slev na dárky. Prostě tak trochu blázinec 
jako u nás, jenže v Dánsku prý s daleko 
silnější intenzitou. Vánoční atmosféru jde 
cítit také zejména v supermarketech, kde 
už vánoční písně naplno znějí, středem 
zájmu jsou vánoční ozdoby, svíčky a jiné 
serepetičky, ale hlavně vánoční pivo. Bez tzv. 

„Julebryg“, které je charakteristické dobrou 
kvalitou, výtečnou chutí a také vyšším 
obsahem alkoholu, by se pravé dánské 
vánoce neobešly. A není jediného obchodu, 
ve kterém by se takové pivo minimálně od 
dvou až tří různých výrobců nedalo sehnat.

Předsváteční nálada se časem nevyhne ani 
domácnostem. Domy a stromy na zahradách 
jsou už nyní, měsíc před Vánocemi ozdobené 

DÁNSKÉ VÁNOCE ANEB

GLÆDELIG JUL! VESELÉ VÁNOCE!

pokračování na další straně
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žárovkami, po bytech se rozmisťují figurky 
a obrázky vánočních skřítků, zvaných 
„nisser“. Zhruba v půlce listopadu se na 
pěší zóně v centru Kodaně konal slavnostní 
průvod a vše završilo oficiální rozsvícení 
vánočních světel. Ačkoli jsme o tom všem 
věděli předem a chtěli jsme se zúčastnit, 
vzhledem k tomu, že ulice, na které se vše 
mělo konat má odhadem něco přes kilometr 
na délku, rozsvícení jsme jaksi propásli, ale 
světýlka už krásně svítí a to je přeci důležité.

Momentálně jsme v období, kdy se konají 
tzv. „Julefrokoster“, tedy vánoční obědy 
v rámci všemožných kolektivů, zejména 
pracovních. S klasickým obědem, jak si 
můžeme představit, toho však mnoho 
společného nemají. Ostatně jistě znáte 
(nejen) české přísloví „pije jako Dán“ a 
zbytek už si domyslíte.

Avšak stejně jako všude se i na Vánoce v 
Dánsku nejvíce těší zejména děti. Už v rámci 
adventu dostávají dárky každý den! Nejde 
samozřejmě o nic extra velkého či drahého, 
nicméně každé ráno spěchají malí Dánové 
a Dánky k ponožkám, které si v kuchyni 
pověsili, a najdou tam nějakou drobnost od 
„skřítků“. Ti od dětí na oplátku dostanou 
misku ovesné kaše, která je vždy na druhý 
den ráno záhadně prázdná. Každý večer 
pak děti zapalují takzvané „kalenderlyse“. 
To jsou svíčky, které mají na straně číslice 
od jedné do čtyřiadvaceti. V podstatě jde o 
obdobu našich adventních kalendářů.

V televizi poběží každý večer od 1. do 24. 
prosince vánoční pohádkový seriál, zvaný 
„julekalender“, něco na způsob našich 
večerníčků, které mají vánoční tématiku: 

záporná nadpřirozená postava či síla se 
snaží zničit Vánoce, ale kladným hrdinům 
se samozřejmě podaří vše na poslední 
chvíli zachránit! Toho, kdo dětem v Dánsku 
nosí dárky, si Dánové přizpůsobili podle 
svého. Říkají mu „Julemand“, tedy vánoční 
muž. Ten sice jako by z oka vypadl nám 
všem známému Santa Clausovi. Také jezdí 
na saních tažených soby, a také bydlí na 
severním pólu, ale pozor: rozhodně to však 
není Santa, ale Julemand!

Nás sice pravé dánské Vánoce teprve čekají, 
ale už zhruba víme, na co se během štědrého 
dne můžeme těšit. Chybět rozhodně nebude 
vánoční stromeček. Dánové nejčastěji zdobí, 
stejně jako u nás, smrčky.

V posledních letech se stalo hitem koupit 
stromeček v květináči a po Vánocích ho 
odstrojit a zasadit do parku, zahrady nebo 
přímo na určená místa. Podle mého názoru 
velice inspirativní tradice!

Co se zdobení týče, mají i Dánové, stejně 
jako my, na stromečku sladkosti. Na rozdíl 
od nás ale v kornoutcích, ne jednotlivě. Na 
stromeček se také věší dánské vlajky. Dánové 
jsou vůbec na svoji vlajku extrémně hrdí 
a mají k ní hluboký vztah. Vlajky nechybí 
před domy, na stolech v restauracích, a to 
nejen o Vánocích. Národní vlajka je vždy 
důležitou součástí výzdoby při jakékoli 
významné či sváteční příležitosti.

No a co že to Dánové na Štědrý den 
konzumují? Na Štědrovečerním stole se 
nejčastěji objevuje pečená kachna, husa, 
nebo vepřová pečeně s červeným zelím, 
treska, pivní chléb, šunka, horký rýže politá 
studeným mlékem a jako desert sladká 
mléčná rýže.

Miluji kapra a 
bramborový salát, 
cukroví a podobně, ale 
nutno říci, že neméně se 
těším na letošní, poněkud 
odlišné vánoční menu!!!

Srdečně vás se Zuzi 
zdravíme a přejeme 
Glædelig Jul, tedy Veselé 
Vánoce!

Jakub Smyček

pokračování z předchozí strany
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pro chytré hlavičky

1. Muž Sáry
2. Osmá kniha Starého Zákona
3. Král, který chtěl Pána Ježíše jako  
malé dítě zabít
4. Muž, který vedl izraelský národ  
na cestě do zaslíbené země
5. Město, které izraelský národ  
dobyl troubením
6. Město, kde se Pán Ježíš  
narodil
7. Abrahamův syn
8. Pán Ježíš je často nazýván jako 
starostlivý ……
9. A my jsme Jeho ….
10. První izraelský král

Přichází čas a náš sbor se opět připojuje ke sbírce 
organizované sdružením Pomoc těšínského Slezska. 
Sbírka je určená pro vánoční balíčky pro osiřelé děti 
a osamělé staré lidi v ústavech Zakarpatské Ukrajiny. 
Jelikož zatím nevíme, budou-li povoleny ukrajinskou 
vládou balíčky, prosíme vás prozatím o finanční dary. 
Bližší informace vám oznámíme při službách Božích.  

Peněžní dary můžete přinášet do kanceláře. 
Pamatujme, že cokoliv učiníme jednomu z nejmenších 
bratří, učiníme tak Pánu.

Kontaktní osoba - s. H. Cieslarová (728 467 820)

Sdružení evangelických křesťanů Kostnická jednota 
vydává už 98 let evangelické noviny Kostnické 
jiskry. Jejich náplň tvoří biblické úvahy a zamýšlení, 
informace z jednání Synodní rady, reakce na politické 
události z křesťanského pohledu, články o historii 
církve a portréty věrných a pracovitých sester a bratří 
z doby minulé i přítomné. Časopis taktéž obsahuje 
pozvánky na různá shromáždění sborů. Do našeho 
sboru jsme objednávali  12 čísel KJ, počet se časem 
zúžil na pouhá 4 čísla a v těchto dnech se uvolnilo 
jedno číslo, pro které hledáme předplatitele. Zájemci 
se mohou hlásit v kanceláři u s. Šmítové.  

ze života sboru
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SBOROVÝ DEN 3. 11. - NA TÉMA KŘESŤAN A KONZUM
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KONCERT VDĚČNOSTI 17. 11.
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ANKETA NEDĚLNÍCH LISTŮ

Položili jsme dětem z nedělních besídek 2 záludné otázky. Jak je 
zodpověděli naše děti si přečtěte sami.

Co se ti na Vánocích nejvíc líbí?
- jablka
- stromeček
- oslava narození Ježíše
- hledání sladkostí
- vánoční večeře
- dárky
- vánoční stromek

Jaký nejhezčí dárek bys chtěl dát?
- sluhu, který mu bude psát domácí úkoly
- ipod
- to, co by nejvíce potřeboval a chtěl by to
- to, co by ten dotyčný potřeboval nejvíc
- taťkovi televizi
- co by se jim líbilo
- to, co by si nejvíc přál

Pohleďme dnes na ty tři muže, kteří 
míjeli zraněného. Není řečeno, že by mu 
první dva pomoci nechtěli. Je řečeno, že 
mu nepomohli. Je dost možné, že by mu 
pomoci i chtěli, kdyby bývali neměli ... tolik 
starostí a povinností. Každý z nás má každý 
den a každou hodinu nějakou důležitou 
povinnost. Afričtí domorodci říkají nám 
Evropanům: „Vy máte hodinky, my máme čas.” 

První šel kněz. Proč raněného pominul? 
Důvodů je několik. Znesvěcení, zdržení, 
pocit důležitosti, lenost atd. Jedním slovem 
- KOMPLIKACE ! 

Jo, jo, už tak nabitý časový harmonogram 
nesnese další komplikace, které by nám 
vstoupili do cesty. Čím větší kompetence 
máme, čím více na nás druzí spoléhají a čím 
větší pocit své vlastní důležitosti se ukáže 
před našima očima, tím snadněji pomineme 
potřebného. Kněz v příběhu tolik spěchal za 
svým původním úkolem, že přehlédl úkol 
nový, důležitější než ten první.

Co tedy dělat? Jak se vysvobodit ze 
svěráku termínů a smluv? Změna začíná 
uvnitř. Uvnitř nás samotných. Náboženství 
zde nepomůže. Knězi ani druhému muži 
- levitovi - nepomohlo. Obětní předpisy a 
chrámové povinnosti jim svázali ruce o to 
víc. 

A přece něco pomůže. Je to: 
1) láska z čistého srdce, 

dobrého svědomí a upřímné 
víry. Ta má být cílem 
křesťanského vyučování. 
Právě tak to píše apoštol 
Pavel začínajícímu kazateli 
Timoteovi v první kapitole. Láska z 
čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné 
víry. Kde se bere tato láska? V milování 
Boha a v ospravedlnění před Bohem. V 
ospravedlnění, které může člověk dostat 
darem Boží lásky v Kristu Ježíši. Žel však i 
takový znovuzrozený křesťan brzy zahltí 
svůj život víry nejrůznějšími úkoly a 
povinnostmi, které nechají na smrt raněného 
vedle něj klidně umřít. 

2) pokora. Ta zabrání tomu, aby se naše 
práce stala naším sobectvím. Proto Pán Ježíš 
říká svým učedníkům: “Dejte si na to bacha”-
“Vždy když něco dobrého vykonáte, řekněte: 
“Jsem jenom neužitečný a nehodný služebník, 
udělal jsem to, co byla moje povinnost.” Náš 
Mistr a Pán nás zde učí způsobu, jak neusnout 
na vavřínech, jak se nestát nadutým, 
jak nespočinout na zásluhách životních 
úspěchů. Tímto způsobem zabráníme 
ješitnosti, která po čtyřicítce nabývá u mužů 

po stopách Lukášova evangelia

O MILOSRDNÉM SAMAŘANOVI (LK 10, 29-37)
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obludných rozměrů, a ješitnost nezakryje 
náš výhled na potřebného člověka.

3) pomůže, když změníme své hodnoty. 
Vždyť nemusíme být workholiky. 
Nemusíme mít každý den naplněný prací až 
po okraj. Kněz i levita měli předpisy, které 
jim předepisovaly několikadenní očistnou 
kůru po dotyku s mrtvým tělem. Co kdyby 
jim raněný skonal v náručí? To by potom měl 
kněz utrum od služby v chrámu. Podobně 
i levita. Je skutečně jejich chrámová služba 
důležitější než pomoc raněnému? Oni si 
myslí, že ano. Ježíš si myslí, že ne. Kristus 
s oblibou uzdravoval v den odpočinku a s 
oblibou tím hněval náboženské předáky. 
Svým jednáním staví tak nouzi člověka nad 
náboženské chrámové předpisy. 

Pán Ježíš Kristus míní, že podstatná je láska 
a milosrdenství. Říká: „Milosrdenství chci a ne 
oběti!”

Třetí muž a je jedno, že to byl opovrhovaný 
Samařan - byl hnut soucitem. Také měl svůj 
plán a své předpisy. Také měl svou ješitnost 
i svou lenost. Ale také měl soucit. A tento 
soucit byl stále ještě větší než jeho ješitnost 

a plány, větší nad jeho předpisy i jeho lenost. 
My, denně masírováni šokujícími záběry na 
autonehody, na války, na oběti podvodů a 
sobecké lhostejnosti, ztrácíme i ten soucit. 
Naše svědomí se otupuje, soucit mizí. Místo 
něj přichází podezíravost, že potřebný 
svou nouzi jen hraje; pasivita - ať pomohou 
kompetentní orgány; či strach, abych se 
nedostal do problémů. Máme nezvratné 
argumenty, když říkáme: „Viděl jsem to v 
televizi. Četl jsem to v novinách.” 

A tak důležitou prioritou v tomto světě 
je hned po milování Boha vším co mám, 
soucit s bližním, kterého denně potkávám. 
Všechny ostatní povinnosti jsou až dál. 

Kdo nám urovná pořadí našich hodnot? 
Kdo změní naše zaběhlé způsoby života, 
který žijeme? Jak zrušíme své falešné 
priority, když máme tak málo sil? Není často 
v našich silách změnit se sami. Ale Pán Ježíš 
říká: „Nemožné u lidí je u Boha možné!” je to 
jeho odpověď učedníkům na podobnou 
otázku. 

upravil DH - NL

ze staršovstva

13. JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
Kurátor informoval, že nebylo možné 

vstoupit do nákupu státních dluhopisů, 
který inicioval Petr Chroboček, z důvodu, že 
církve se nákupu účastnit nemohou.

Kurátor starší informoval, že došlo ke 
změně řešení bytové situace br. Mojmíra 
Blažka, a to tak, že rodina Pilchova se 
přestěhuje do bytu v přízemí farní budovy 
a rodina Blažkova bude v případě zvolení 
M. Blažka za faráře bydlet v 1. patře farní 
budovy. 

S ohledem na incidenty na parkovišti 
během bohoslužeb bylo dohodnuto, že 
služba u levých vstupních dveří bude 
dohlížet i na parkoviště, zda tam někdo 
netropí výtržnosti.

Staršovstvo souhlasí s provedením 

vyvložkování a revize komína, za částku 
stanovenou e-mailovou nabídkou. 

Staršovstvo souhlasí s využitím kostela a 
jídelny pro účely festivalu pěveckých sborů 
organizovaným Maticí Slezskou a stanovuje 
k tomu cenu 3.500,- Kč. 

Štěpán Janča informoval, že do 31.1.2014 
se mají sbory vyjádřit, jak hodlají financovat 
sbor či jaký mají názor na varianty církve o 
nakládání s církevními restitucemi. Toto do 
měsíce seniorátní výbor zpracuje, výsledek 
rozhodne synod. 

Po dobu nemocenské Hany Ociepkové 
bude její povinnosti vykonávat s. 
Berglowiecová. 

DH - NL
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Vánoční besídka dětí - s tématem 
„Zvěstujem Vám velikou radost“ - v neděli 
15. 12. v 15 h. Srdečně Vás zveme. Vystoupí 
děti z nedělní besídky, NebesBend, FF a 
skupina KJOMK. 

Vánoční večernice dorostu a mládeže - v 
pátek 20. 12. - od 17h.

Mezisborové setkání MUDr. Milanem 
Moskalou - 29. 12. v 16 h. - Misijní tým sboru 
připravil mimořádné mezisborové setkání 
s Těšínským rodákem MUDr. Milanem 
Moskalou, který již léta slouží jako misionář 
v Bangladéši. Přednáška, na které se dozvíte 
mnoho zajímavého a odejdete povzbuzeni 
do Nového roku, proběhne z klimatických 
a kapacitních důvodů v kostele CB na ul. 
Frýdecké. Nenechte si ujít tuto jedinečnou 

příležitost v poslední neděli v roce v 16 h. 
Vánoční koncert Základní umělecké 

školy Pavla Kalety - uskuteční se 11. 12. v 
17 h. v našem kostele.

Koncert bratří Ebenů - 12. 12. v 18 h. v 
našem kostele - vstupné na místě 400,- v 
předprodeji 350,- (www.kassct.cz).

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  
Bible: v přístavbě kostela probíhají tyto 
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

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

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: cesky-tesin@evangnet.cz
web: www.narozvoji.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

Program adventních čtvrtků - v sále od 
17 hodin.
5. 12. Marek Říčan (Círekvní rada 

SCEAV)
12. 12. vánoční koncert KaSS - Bratří 

Ebenů
19. 12. Tomáš Tyrlík (SCEAV Třanovice).
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