
SLOVO EDITORAVy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v 
nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé 
království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na 
zemi.                                           Matouš 6:9-10

MODLITBA

pokračování na další straně

Milé sestry a milí bratři, jak jste si už 
možná všimli, v našem městě a konkrétně 
v nenápadných prostorách vaší farnosti Na 
Rozvoji začal koncem září minulého roku 
nepřetržitý řetězec modliteb 24/7. Modlit 
se budeme neuvěřitelných 365 dní v kuse, 
pokud si pro nás dříve nepřijde náš Pán :-). V 
rámci celého národa je to ojedinělá událost. 
Jsem vděčný Bohu, že křesťané z našeho 
města mají touhu se modlit a proměňovat 
sebe i své okolí.

Když jsme připravovali tento modlitební 
řetězec, stále jsem přemýšlel o tom, za co se 
budeme celý ten rok modlit? A vzpomněl 
jsem si na začátek hnutí 24/7 v našem městě, 
když jsem si rezervoval svou první hodinu 
v modlitební místnosti. Byl jsem nervózní 
a neustále jsem si kladl otázku, za co se 
tam budu celou tu hodinu modlit? V hlavě 
jsem si připravoval různá témata, abych 
snad ani na chvilku nezaváhal a plně využil 
každou minutu svého rezervovaného času. 
Když jsem však vstoupil do modlitební 
místnosti, naplnil mě krásný pocit pokoje 
a klidu. Veškerý stres a shon všedního dne 
šel stranou a já jsem tu stál sám uprostřed 
krásně vyzdobené místnosti a vůbec jsem 
neřešil, za co a jak se budu modlit, ale prostě 
jsem začal rozmlouvat se svým Pánem. Na 
svou otázku jsem dostal jasnou odpověď, 
není to o množství slov, ale o tom naučit se 
přebývat v Boží přítomnosti.

No dobře, ale co teď, když se z jedné 

modlitební hodiny vyklubal celý rok 
modliteb? A toto je slovo, které jsem před 
začátkem ročního modlitebního řetězce 
přijal: „Přijď tvé království. Staň se tvá vůle, 
jako v nebi tak i na zemi.“

Hned jsem začal přemýšlet nad tím, co to 
slovo znamená. Proč se mám modlit, aby 
přišlo Boží království? Boží království není 
vidět, nemohu najít jeho pevné hranice na 
mapě světa. Když si poslechnu rádio nebo 
se podívám na zpravodajství v televizi, tak 

Vážení čtenáři, 
v prosincovém čísle jsme úspěšně zakončili 

8. ročník vydávání tohoto měsíčníku. 
Vítáme Vás v novém roce a věříme, že 
i letos Vás zaujmeme kvalitním čtením, 
čerstvými informacemi, biblickými rozbory, 
svědectvími a snad i něčím pro zasmání.

Z mého pohledu je lednové číslo trochu 
smutné a zaměřené na dva témata. Jedním 
jsou modlitby. Rovnou v úvodu se dočteme, 
že salva slov během modliteb není to pravé, 
že hlavním atributem není, kolik jsem toho 
řekl, ale kolik jsem toho slyšel. Dalším 
velkým tématem jsou svědectví – o těžkých 
nemocích. O tom, jak lidé prožívají bolestivý 
souboj s časem, jak hledají Boží vůli a snaží 
se nalézt sílu k vytrvalosti a víře.

Nechybí ani stálé rubriky: Biblické ženy, 
Lukášovo evangelium, Pro chytré hlavy,… 

Lednem startujeme nový seriál s názvem 
Zralý Boží muž. Chceme Vás taky nově 
informovat o tom, kdo slaví životní 
jubileum, kdo byl pokřtěn, kdo byl oddán a 
s kým proběhlo poslední rozloučení.

David Harok
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pokračování z předchozí strany
o něm neuslyším žádnou reportáž. Kde ho 
tedy najdu? V současné době se opravdu 
nejedná o žádnou nadvládu nad určitým 
územím. Boží království je o vládě a moci 
našeho Boha nad našimi životy. Začíná v 
našich srdcích ve chvíli, kdy uvěříme. Když 
se modlíme, aby přišlo Boží království, 
chceme, aby se ztracení lidé tohoto světa 
obrátili k Bohu a učinili ho svým Pánem. 
Slovy „Přijď tvé království“ nepřipomínáme 
Bohu, aby náhodou nezapomněl dokončit, 
co započal. Spíše je to výzva směrem k 
nám. Můj Pane, co můžu udělat pro to, 
aby Boží království přišlo mezi nás? Jak 
mohu přiložit ruku k dílu? Proto, když v 
modlitbě voláváme „PŘIJĎ“, jako bychom 
jedním dechem dodávali, tak BĚŽ a hlásej 
evangelium ztraceným, protože právě tak 
přichází Boží království mezi lidi. 

A jak s tím souvisí druhá část 10. verše: 
„Staň se tvá vůle, jako v nebi tak i na zemi.“? 
Snad všichni máme své problémy, starosti, 

trápení nebo potřeby, se kterými dnem i 
nocí přicházíme k Bohu. Je to správné, je to 
biblické a navíc, za kým jiným bychom šli? 
Ale mnohdy se nám stává, že se do toho 
v modlitbě opřeme takovým způsobem, 
že nedáme prostor Bohu, aby k nám mohl 
mluvit. Z našich úst se stal modlitební 
„kalašnikov“. Sypeme ze sebe zaručené 
rady, co a jak by měl Bůh udělat, aby se stalo 
to či ono. Jenže Bůh ví mnohem dříve, než 
otevřeme svá ústa, co chceme říct a dokonce 
On ví mnohem lépe než my, jak ty věci 
vyřešit. To nás přivádí k otázce, je vůbec 
potřeba, abychom se modlili, když Bůh 
stejně vždy udělá, co chce? Ano, má to smysl 
a právě tomu nás má modlitba naučit, umět 
naslouchat. Modlitba „Staň se tvá vůle“ není o 
tom, abychom Bohu předepisovali, co je Jeho 
vůle, nebo Ho přesvědčili o svých záměrech. 
Tato modlitba nás má přivést k hledání Boží 
vůle do našich každodenní situací – jedná 
se o pokorné naslouchání a aktivní hledání 
toho, co je Jeho vůlí, abychom dělali. 

Příklad si můžeme vzít od našeho Pána, 
když se před svým umučením modlil v 
Getsemane: “Otče, chceš-li, odejmi ode mne 
tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. 
(Lk 22:42)“. Ve chvíli, kdy Ježíš věděl, jaká 
muka bude muset podstoupit, stál před 
nelehkým rozhodnutím naplnit Otcovu 
vůli nebo prosadit tu svou. A všichni moc 
dobře víme, jak se náš Pán rozhodl a co Jeho 
rozhodnutí znamenalo pro náš život. On je 
tím, který započal šíření Božího království 
na této zemi, když v poslušnosti a beze 
zbytku naplnil Otcovu vůli. 

Dovolme proto Bohu, aby skrze nás 
budoval Boží království na této zemi. 
Dovolme Mu, aby se v našich životech 
uskutečňovala Jeho vůle na úkor té naší. 
Velkolepý Boží plán spásy lidí se pomalu, 
ale jistě blíží ke svému konci. Každý máme v 
tomto projektu své místo a svůj úkol. Víme, 
kde nás Bůh chce mít a známe Jeho záměry 
s našimi životy?

Hojnost Božího požehnání v nadcházejícím 
roce přeje

Lukáš Chlebus 
koordinátor modliteb 24/7 v Českém Těšíně a člen 

sboru AC-Křesťanské centrum
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téma 

RÁCHEL JAKO DÍVKA ( 1. ČÁST)
(Gen.29,1-12, 15-31,  30,1-8, 22-24, 31,32-35,  

35,16-20)
Ráchel nepocházela z ledajakého rodu. 

Byla to životaschopná, zámožná rodina. V 
pozadí nemůžeme nevidět matku Ráchel, 
protože bez dobré matky se dcery nevyvíjejí 
v žádné oblasti života. Velké jmění však 
nevedlo tuto rodinu k pohodlí. Dcery se 
musely naučit pracovat a to dobře pracovat. 
Aby se dcery naučily pracovat je v prvé řadě 
úlohou matek.    

Ráchel, přestože byla mladší, byla už 
samostatnou pastýřkou, které rodiče mohli 
svěřit svoje stádo. Poprvé se s ní setkáváme 
u jedné studny, kam přihnala stádo svého 
otce, aby ho mohla napojit. To nebylo možné 
svěřit každé dívce. Ráchel je pěkná, protože 
má ráda práci a plní svoje povinnosti. 
Ohromná hodnota v životě dívky.

Na našem obraze s Ráchel vidíme i jednu 
studnu. U této studny se musíme na chvilku 
zastavit. Takové studny byly odedávna 
veřejným místem, na kterém se  mimo jiné 
navazovaly i milostné známosti. Ráchel 
nepočítala s tím, že jedno takové setkání u 
studny se pro ni stane osudným.

Studna – a to velmi osudná. Je možné, 
že u této studny se sešel i starý Eliezer 
s Rebekou. A je velmi možné, že i Jákob 
zahořel touhou prožít u ní něco podobného. 

Však i jeho poslali rodiče do této země, aby 
si tady našel ženu života. Jákob se dověděl, 
že je na dobrém místě i to, že Ráchel, velmi 
spořádaná dívka, mu jde právě naproti. 
Její setkání s Jákobem je velmi poučné. Je 
pastýřkou a mládenec se s ní setká ne na 
zábavě, ale při práci. A to je správné, protože 
dívky, které nerady pracují, nezaručují dobré 
manželství.

Jákob má živou povahu sangvinika. 
Nepatřil k mladým mužům, kterým je třeba 
hledat ženu. Izákovi musel najít manželku 
Eliezer, Jákob si ji našel sám. Neuběhl ani 
měsíc a oba byli do sebe zamilovaní až po 
uši. Je zřejmé, že iniciativa vyšla od Jákoba 
a tak to bylo správné. Měli se rádi natolik, 
že ani sedmileté čekání nebylo pro ně příliš 
dlouhé, zdálo se jim, jako by to bylo jen 
několik dní. Bylo pěkné, že uměli čekat, to v 
dnešní době umí málokdo.

Jak odlišně postupoval Eliezer, když 
vybíral Rebeku. Modlil se, prosil o pomoc 
Hospodina, Jákob se neptá Boha a nezkoumá 
ani charakter své vyvolené, okouzlila ho jen 
krásná tvář a pěkná postava Ráchel.

Mohlo všechno dopadnout jinak, kdyby 
Ráchel byla bývala šlechetnější. Mohla 
Jákobovi vysvětlit, že v její rodině vládnou 
nepsané zákony slušnosti a mladší nemá ve 

pokračování na další straně
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pokračování z předchozí strany

zanedlouho budeme slavit tvé páté 
narozeniny… Dodnes si přesně pamatuju 
každou minutu, každý okamžik tvého 
narození a ten obrovský pocit štěstí, že tě 
máme. 

Stejně intenzivně si také pamatuju, 
když nám pediatr ve tvých necelých třech 
měsících řekl, že máš příliš velkou hlavičku 
a že není v pořádku, že jsi mi přestala 
opětovat úsměv.  Pak už to mělo rychlý 
spád - neurolog ti udělal ultrazvuk mozku, 
řekl, že stav je vážný a okamžitě nás poslal 
do fakultní nemocnice v Ostravě. I tam 
to pokračovalo v rychlém sledu… Akutní 
magnetická rezonance a operace, kdy ti z 
hlavičky odtáhli velké množství hnisu.

Když nás k tobě na JIPku konečně pustili, 
viděli jsme malý řvoucí uzlíček, ze kterého 
trčela spousta hadiček a drátků včetně drénu 
z hlavičky. Jsem zdravotní sestra, v práci 
by mě takový pohled asi nevyvedl z míry, 
ale při pohledu na tebe, moji milovanou 

Vánoční dar Nedělních listů

vdavkách předběhnout starší. Takové 
myšlenky byly v jejich rodině a víme, že je 
otec později nekompromisně realizoval. 
Lában měl svoji dceru Ráchel rád, ale 
prvorozenou Leu o nic méně. Byl otcem a 
chtěl být spravedlivý. Principy prvorozenství 
nedovolil narušit. Všechno dobře promyslel 
a pak s chytráckou příchutí i vykonal. 
Pravděpodobně udělala všechno, aby se 
Lea Jákobovi zalíbila. Určitě v ní Jákob viděl 
cenné hodnoty , ale hlas zamilovaného srdce 
a pěkná tvář Ráchel všechno přehlušila. 
Víme, jak to dopadlo, nadešel den svatby a 
Jákob se hlásil o svoji zaslouženou mzdu. V 
Lábanově rodině se chystali na svatbu, ale 
nikdo netušil, jak to dopadne. Otec přivedl  
v noci Jákobovi nevěstu se zahalenou 
tváří, nikoli však Ráchel, kterou Jákob tolik 
miloval, ale Leu, kterou chtěl provdat. 

Můžeme si představit zmatek, jaký nastal, i 
ty posměšné poznámky, které zaznívaly.

Velmi tvrdá lekce pro Jákoba, ale dějiny se 
opakovaly, jeho hříchy ho našly. Jákob kdysi 
oklamal svého otce, tentokrát to postihlo 
Jákoba, byl oklamán. Nakonec dostal i svou 
milovanou Ráchel. Dvě sestry, které se v 
životě měly vždy rády, se staly manželkami 
jednoho muže a sokyněmi v lásce. Milovaná 
byla jen Ráchel, Lea ne, byla dokonce 
nenáviděná. Tím se situace v Jákobově 
rodině výrazně komplikuje.

Lea je vyvolená za pramatku Izraele, ale 
Pán Bůh chce i Ráchel dát velké věci, jen si to 
musí vyprosit a dosáhnout toho jen cestou 
pokání. Bude to cesta velmi dlouhá a bolavá, 
ale ne beznadějná. Ráchel najde tuto cestu 
a my ji budeme muset obdivovat, protože 
bylo a je málo těch, kteří našli tuto cestu.

RK - NL

Přinášíme Vám svědectví rodiny, která si i díky vánočnímu daru Nedělních listů mohla 
pořídit sportovní kočárek pro svou dceru Ellen.

MILÁ ELLENKO,
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holčičku, mi pukalo srdce. 
Následovaly dny, týdny a měsíce strávené 

v nemocnici. Byla jsem ráda, že jsem celou tu 
dobu mohla být s tebou, i když to bylo velmi 
náročné.  Po čtyřech měsících jsem konečně 
držela v ruce propouštěcí zprávu. Soupis 
tvých diagnóz nebylo zrovna příjemné 
„počteníčko“. V dané chvíli jsem ovšem byla 
vděčná za to, že žiješ, neboť i neurochirurg, 
který tě měl v péči, nám řekl, že je to zázrak.

Začaly jsme spolu cvičit Vojtovu metodu. 
Nevím, pro kterou z nás to byla větší fuška, 
ale začala ses otáčet, plazit, lézt po čtyřech. 
Vrstevníci se ti sice vzdalovali čím dál víc, ale 
pořád jsme viděli menší pokroky. Na kolena 
tě zpátky „srazila“ epilepsie. Léky přestaly 
účinkovat. Záchvatů přibývalo, byly čím 
dál delší a intenzivnější. Lékaři zkoušeli 
jiná antiepileptika, různé kombinace léků, 
ale tvé tělo už na nic nereagovalo. Pro mě 
osobně to bylo hodně náročné období. Blížil 
se termín narození tvé mladší sestřičky a 
mě děsila představa, jak zvládnu pečovat o 
novorozence a tebe, Ellenko, když jsi mívala 
i deset záchvatů denně. Ale Pán Bůh ví, 
kolik na koho naložit, aby to unesl. Přesně 
v den tvých druhých narozenin ti v Praze 
na neurologii zahájili speciální hormonální 
léčbu. K velkému překvapení všech jsi už od 
třetího dne léčby byla bez záchvatů. 

Pár dní po návratu z Prahy se nám narodila 
Anet.  Změna to byla obrovská. Snažila 
jsem se ti věnovat stejně intenzivně, ale bez 
pomoci  tatínka, babiček a dědečků bych 
to nezvládla. I když jsi dále dělala drobné 
pokroky, tak tě Anetka zhruba v roce svého 
života přeskočila. Ona se stala tvoji starší 

sestrou, pomocnicí, učitelkou a ochránkyní. 
A dělá to moc dobře!

Ve třech letech jsi začala navštěvovat 
stacionář. Byla a stále jsi velmi fixovaná 
na domácí prostředí, přesto si tě „tety ve 
školce“ dokázaly získat a myslím, že jsi 
tam ráda. Zatím mi to neřekneš. Zatím mi 
neřekneš spoustu věcí… Za úspěch považuju 
i těch zhruba dvacet slov, které dokážeš 
použít se správným významem. Obrázky a 
piktogramy, které by ti pomohly nahradit 
slova, zatím cíleně ničíš a odhazuješ, ale 
věřím, že i tohle může být časem cesta, jak 
mi říct, co tě bolí, co bys chtěla či nechtěla.

Předvánoční čas měl být u nás ve znamení 
operace Achillovy šlachy a následné 
lázeňské péče. Mělo se tím vyřešit tvé 
našlapování na špičku nohy. Operace se 
odsouvá… Opět bojujeme s epileptickými 
záchvaty. Jsem vděčná, že v takto těžkých 
chvílích jsou i události, které nás potěší. 
Díky štědrým dárcům se nám podařilo 
nashromáždit dostatek financí a mohli jsme 
ti pořídit sportovní kočárek, který se dá 
využít i jako vozík za kolo. Rodinný výlet na 
hory nebo projížďka na kole už pro nás není 
nesplnitelný sen!

Ellenko, mám tě moc ráda a přeji ti, abys 
každý den na sobě pociťovala tvou oblíbenou 
pasáž z dětské Bible, kterou chceš, abychom 
ti četli pořád dokola: 

…zachumlám se do peřinky,
 Pán Bůh mě má rád,

andělé mě stále chrání,
mohu klidně spát…

Alžběta Rusz

pokračování na další straně

Milí přátelé. 
letošní Vánoce jsou 

opět přede dveřmi. 
Vedou nás nejen 
k přemýšlení o 
událostech prvních 
Vánoc, nýbrž také k 
přemýšlení  o dobách 

uplynulých.
Dopis, který Vám posíláme, nám dává 

příležitost, abychom vděčně vzpomínali na 
mnohá radostná setkání. V těžkých dobách 
našich životů jste nám přinášeli povzbuzení, 
sdíleli jste s námi naše vnitřní i vnější zápasy. 
Za to vše jsme Vám z hloubi duše vděční. 

svědectví

VÁNOCE 2013
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pokračování z předchozí strany
Nikdy na Vaši věrnou lásku nezapomeneme.

Nyní se závěr našeho života nezadržitelně 
přibližuje. Rádi bychom však byli ještě 
užiteční v rodině, která se utěšeně rozrůstá, 
ale i ve sboru a v církvi, i když cítíme, jak 
nám ubývá sil.

Události před Vánocemi tohoto roku 
nás budou zcela jistě provázet až do 
konce našich životů. A nyní několik slov 
k naší současné situaci. Předpokládáme, 
že jste o onemocnění naší nejstarší dcery 
Ester informováni. Asi před dvěma lety 
onemocněla zákeřným, zvlášť agresivním 
druhem rakoviny. Prošla obdobím 
intenzivní léčby. Nejprve se zdálo, že se 
lékařům podařilo  zhoubnou nemoc zastavit. 
Avšak v létě tohoto roku se objevily náznaky 
pokračujícího nádorového onemocnění. 
Ester, která je také lékařkou, si uvědomovala 
vážnost situace a pokoušela se všemi 
dostupnými prostředky nemoc zastavit. Po 
krátkém nadějném období  přicházely těžké 
chvíle. Každý den jsme pozorovali zhoršení 
jejího zdravotního stavu, přestože lékaři 
dělali všechno, co bylo v jejich silách. V této  
přetěžké době nás doprovázely přímluvné 
modlitby mnoha našich přátel. Bylo velikým 
povzbuzením cítit, že nejsme s naší bolestí 
sami , že jsme neseni láskou našeho Spasitele 
i Vašimi přímluvnými modlitbami. Zdá se 
však, že se její život v těchto dnech blíží ke 

svému cíli. Neprosíme už za uzdravení, ale 
za vysvobození z bolestí a těžkostí, které 
nemoc přináší.

Naše mladší dcery - Magdalena a Pavla - se 
nám snaží naše trápení ulehčit. Přijížděly za 
námi, přestože obě žijí a pracují daleko od 
nás. Jsou nám velikou pomocí. A my, s celou 
rodinou pozorujeme, jak život naší dcery 
Ester rychle dohasíná. 

A právě v této chvíli dostává vánoční 
poselství o narození Spasitele novou 
dimenzi. Je to Boží láska, která naplňuje naše 
srdce pokojem a jistotou, že poslední slovo 
nemá smrt, ale život, který pro nás připravil 
náš věrný Spasitel. Obětoval pro nás svůj 
svatý život. Třetího dne však z mrtvých 
vstal, jako první ze všech, kteří zesnuli.

Ještě je Ester v nemocnici. Její zrak se však 
obrací vzhůru do nebeských výšin. Poselství 
o novém domově (Jan 14) jí i nám přináší 
pravé potěšení. Ano, jsou věčné příbytky, a 
stavení od Boha má dokořán otevřené brány 
do všech stran. I pro Ester, i pro nás, pro 
Kristovu církev a pro všechno stvoření. 

Nepřestávejme se modlit za to, aby se 
naplnila Boží vůle, i když Božím záměrům 
nerozumíme.

Ještě jednou: vzpomínáme na Vás a 
děkujeme za Vaši lásku. Kéž nás požehnání 
nebeského Otce provází i do příštích dnů.

Srdečně zdraví 

Zdena a Pavel Smetanovi s rodinou

Pane, cítím, že stárnu. 
Tuším, že už budu brzy 
patřit mezi staré a ty to 
víš také. Chraň mne přede 
vším, co dělá staré lidi tak 
neoblíbenými. Chraň mne 
před upovídanosti. Dej, ať si 
nemyslím, že se musím při 
každé příležitosti ke všemu vyjádřit. Dej, ať 
uznám, že také někdy nemusím mít pravdu. 
Osvoboď mne od pošetilé touhy chtít 
každému dávat jeho záležitosti do pořádku. 
Chraň mne před tím, abych se druhým 
vnucovala se všemi podrobnostmi všedních 
dnů. Dej mi trpělivost, když si druzí stěžují 

přede mnou na svá trápení, 
ale naopak zapečeť mé rty, 
když mám chuť se šířit o 
svých vlastních rostoucích 
bolestech a chorobách. A 
když o tom přece mluvím, 
dej, ať to činím tak, aby 
tím nebyla zastírána Tvá 

dobrota. Dej, ať jsem ochotná ku pomoci, ale 
ne uspěchaná. Starostlivá, ale ne panovačná. 
Prosím, nedopusť, abych zůstala sáma. 
Potřebuji několik přátel, milý Pane, dobrých 
přátel. Ale Ty víš, že potřebuji především 
Tebe!

Napsala sestra ze sboru 

MODLITBA STARŠÍHO KŘESŤANA
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Třikrát jsem se nadechla a konec. Musela 
jsem buď okamžitě vstát, nebo si sednout na 
postel. Zajela jsem si na plicní oddělení, kde 
mi paní doktorka sdělila v ten den diagnózu. 
Máte astma. Nasadila kortikoidy, tabletky 
od alergie, a další spreje, které jsem měla 
vdechovat několikrát denně. Všechno jsem 
vzorně dodržela, ale můj zdravotní stav se 
nijak nelepšil. 

Doktorka nařídila, abych zlikvidovala 
peřiny, koberce, psa, plíseň a prach. Vše 
jsem zařídila. Koupila jsem antialergické 
peřiny, koberec z ložnice jsem vyhodila, 
psa odstranila z domu a prach jsem utírala 
denně. Nic se nezměnilo, ba zhoršovalo. 

Jednou o prázdninách mi srdce začalo 
nějak divně bušit. Manžel mě odvezl do 
nemocnice, ale na druhý den mě pustili 
domů, protože nic nezjistili a infarkt 
vyloučili. 

Pak mě doktorka z plicního poslala do 
jablunkovského sanatoria. Teprve třetí den 
jsem dostala pouhou jednu proceduru, a 
to sedmiminutovou inhalaci vincentky. 
Usoudila jsem, že tam nemám co pohledávat 
a že mi tam asi sotva někdo pomůže. Odjela 
jsem domů. 

V noci jsem se budila nejmíň třikrát. Seděla 
jsem na posteli a přemýšlela, co mi je. 

Jednou v noci všichni spali a já jsem seděla 
u stolu v kuchyni. Spíše jsem na tom stole 
ležela, abych si nějak pomohla, a uvolnila 
dýchací cesty. Bylo mi tak zle, že jsem si 
myslela, že zemřu. Dokonce jsem s tou 
myšlenkou byla smířená, a prosila jsem Pána 
Boha o odpuštění všech hříchů, a aby mě 
Pán Bůh z toho stavu vysvobodil. Cítila jsem 
hrozný tlak na hrudi… Pak se mi na chvilku 
ulevilo, rychle jsem se oblékla, sbalila věci 
do nemocnice, a zavolala záchranku. Bylo 
půl třetí v noci. Na stole jsem nechala vzkaz: 
jsem v nemocnici. Nechtěla jsem nikoho 
budit, protože by mi stejně nepomohli, 
akorát by se vyděsili, co se to mnou děje. V 
nemocnici jsem byla asi týden, a zase mi nic 
nezjistili. Léčili mi astma…. 

V říjnu byl můj zdravotní stav natolik 
špatný, že jsem v noci skoro vůbec nespala, 

byla nesmírně unavená, a nemohla dýchat. 
Teprve moje obvodní doktorka mi okamžitě 

zařídila vyšetření na plicním oddělení 
ve Frýdku, kde mi na druhý den zjistili  
bronchoskopickým vyšetřením původ 
mého trápení. V levém hlavním bronchu 
byl nádor, který ucpal dýchací cestu. Při 
vyšetření mi vzali vzorek na histologii. Celé 
dva týdny jsme čekali na výsledky, které mi 
stejně nesdělili, jen mi řekli, že všechno mi 
vysvětlí v ostravské nemocnici. 

V Ostravě na hrudní chirurgii mě 
přivítal mladý, sebevědomý doktor, který 
mi vysvětlil celý postup operace. Po té 
konzultaci jsem byla naprosto jistá, že zemřu 
buď během operace, nebo krátce po ní. 
Bylo mi to jedno, protože jsem byla natolik 
unavená a vyčerpaná, že jsem se začala těšit 
na odchod z tohoto světa. Do operace mi 
zbývaly dva týdny. Dávala jsem si všechny 
věci do pořádku, zaplatila všechny účty, 
pro případ, že mne Pán Bůh vezme k sobě. 
Napsala jsem závěť, a taky jsem si vybrala 
text pro kázání na mém pohřbu. Dceři jsem 
ukázala šaty, ve kterých chci být pochována. 
Před operací jsem se  se všemi rozloučila. 
Byla jsem smířená s tím, že odejdu. Tehdy 
se hodně lidí modlilo za mne, za operaci, 
za uzdravení. Někteří se ptali, zač se mají 
modlit. - A já jsem říkala… Za Boží vůli. 

VÍCE NEŽ ROK JSEM NEMOHLA SPÁT NA LEVÉM BOKU
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Jestli mám zemřít, abych odešla jako Boží 
dítě, smířené s Bohem a v Božím pokoji. 

Ale jestli mám žít, abych věděla, jak mám 
dál žít pro svého Pána. 

Král Chizkiáš se modlil o uzdravení, a Pán 
Bůh mu přidal dalších 15 let života. 

Dneska jsou tři týdny po operaci. Pán 
Bůh řídil celý ten zákrok. Sám doktor říkal, 
že operace byla těžká, ale vše šlo hladce 
a hlavně bez komplikací. Když zaťukal 
na dřevo, aby se „jako nic nepokazilo“, 
nevydržela jsem a hlasitě jsem poděkovala 
Pánu Bohu, že držel pevně ve své ruce ruku 
chirurga… Nevěřícně na mě koukal, a víc už 
nic neřekl. 

Nevím, kolik týdnů, měsíců, nebo možná 
i let budu žít. To ví sám Pán – můj Bůh. 
Během letošního roku jsem přečetla celou 
Bibli. Dokonce jsem ji přečetla v předstihu. 
V říjnu jsem ji měla celou hotovou. Vždycky 

jsem si podtrhávala pro mě nejdůležitější 
veršíky, které mně oslovily, napomenuly, 
povzbudily, někdy rozesmály – hlavně v 
příslovích. 

Znovu jsem si zamilovala Boží Slovo, které 
jsem četla, a čtu jako milostný dopis od 
mého Drahého Spasitele. Můj Pán mě těší a 
povzbuzuje, taky mě kárá a napomíná. Ale já 
jsem vděčná za Jeho milost, za Jeho lásku, že 
poslal svého Syna na svět, abych mohla žít 
věčně s Ním v tom krásném zlatém městě, 
které má připravené pro ty, kdo se nechají 
očistit Beránkovou krví, a kdo je zapsán v 
knize života. Moc se těším na Beránkovu 
svatbu a s apoštolem Janem vyznávám: 

„A Duch i nevěsta praví: Přijď!“ A kdokoli to 
slyší, ať řekne: Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí. 
Kdo touží, ať zadarmo nabere vody života…
(Zjevení 22, 17)

Lenka Kaletová 

Naše maminka nás má všechny stejně 
ráda, svoji lásku zvětšuje tím, že ji rozděluje 
mezi nás všechny, a to rovným dílem, 
nikomu nestraní a nevnáší mezi nás sváry, 
ale naučila nás všechny žít v lásce k Bohu a k 
lidem. Děkuji vám za to, maminko!

Nedávno jsem se vás ptala: „Vy jste musela 
mít své rodiče velmi ráda podle přikázání 
a zaslíbení: Cti otce svého a matku svou, 
abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává 
Hospodin, Bůh tvůj.“ Samozřejmě, že měla 
ráda oba své rodiče, které jsme my všichni 
také milovali. Po chvíli odmlčení dodala: 
„Tatínek nás všechny ale hodně bil, už 
jsem mu to odpustila. Ale vždy navečer 
si oba rodiče našli na nás čas. Maminka, 
když poklidila a nakrmila dobytek, šla do 
tatínkova velkého pokoje, kde celý den 
ševcoval. Okamžitě odložil ševcovské náčiní. 
Maminka si vzala židli a sedla si k tatínkovi, 
my malí se posadili rodičům na klín a ti 
větší na podlahu. Já jsem si často hrávala 
s cípy u maminčina šátku, na důkaz lásky, 
jak ji mám ráda. Na stole jsme měli velkou 
petrolejovou lampu, u které jsme si povídali, 
jak se nám dařilo při práci na poli, co nového 

je ve škole, jestli už konečně děti poslouchají 
učitele a jaké dostaly známky. Když jsme 
se dost vypovídali a zasmáli, přišla řada 
na modlitbu. Malí sourozenci se modlili 
hlasitě, to proto, aby rodiče poznali, zda už 
modlitbu umí. Starší se modlili hlasitě také, 
po večerní modlitbě se šlo spát.“ Maminka 
a sestra Johanka spaly za pecí. Větší děti 
dostaly do postele nahřátou cihlu. 

Přes den se veškeré prohřešky děti řešily 
odkazem na přikázání: „Pán Bůh to vidí, 
nedělej to, ty se Pána Boha nebojíš? Proč jsi 
mu ublížil, odpros, dej mu pusu, udobřete 
se.“ Ale také se nezapomnělo na pochvalu. 
Bůh vidí i dobré skutky, pro které nás má 
rád. Děkuji vám, maminko, za krásný 
příklad rodinné výchovy. Podle vás jsem i já 
vychovávala své děti. 

Mé mamince brzy zemřela její první 
maminka, která měla dvaačtyřicet let a 
mamince bylo sotva osm. Své děti opustila 
na následek zápalu mozkových blan, když ji 
uštval rozzuřený býk, který utekl z ohrady, 
snad byla i jiná příčina, když ji nejstarší syn 
nechtíc při kopání na poli uhodil motykou 
do hlavy. Hrozně krvácela, šla se umýt do 

POVÍDÁNÍ O NAŠÍ RODINĚ
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louže, kam vytékala voda ze studny, dostala 
ale infekci a zemřela. Na tuto nemoc nebyl 
tenkrát žádný lék. Před smrtí říkala dětem, 
které u ní seděly: „Budu stále s vámi“. 
Maminka ztratila svou největší lásku, kterou 
měla. 

Pro všechny nastaly velmi těžké časy. 
Tatínkovi mohly pomoci jedině tety. Rodina 
si děti rozebrala. Maminka byla u kmotřičky, 
pásla krávy, jiní šli na službu, aby je někdo 
živil. Někdo musel zůstat doma a pracovat 
na poli. Z malých zůstala Johanka, která měla 
chromou ruku a nemohla těžce pracovat. 
Všechny děti utěšovalo to, že věřily v 
opětovné setkání se svou maminkou v nebi. 
Tatínek zůstal na všechnu práci s dětmi sám. 
Maminka už s nimi žila jen ve vzpomínkách. 

Tatínkovi známí mu přivedli mladou, 
šestnáctiletou služku, která se mu měla 
starat o děti, domácnost a hospodářství. 
„Novou hospodyni jsme si oblíbili, věřili, 
že bude hodnou maminkou a manželkou. 
Jenže ona nebyla plnoletá, tatínek jí musel 
dokoupit roky, aby je mohli oddat. Starší 
kluci už pracovali na šachtě, odmítli nové 
hospodyni říkat maminko, trucovali a Alois, 
kterého později zabilo na šachtě, dokonce 
utekl z domova. Záhy se však vrátil a musel 
novou maminku odprosit. Brzy se začaly 
rodit další děti a nebylo jich málo. Nová 
maminka nás měla ráda všechny stejně, 
nikomu nenadržovala. Nebyla to žádná 
macecha, ale opravdu hodná maminka.“

Maminčin tatínek byl švec, rodina žila 
velice skromně. Dědeček měl hodně práce 
v hospodářství a ještě více šití nových 
bot. Vlastnil mnoho všelijakých střihů na 
nejrůznější boty. U něj se učili dva učni, při 
práci mu pomáhal tovaryš. Koupil si dva 
šicí stroje a šil jenom svršky, které prodával 
ševcům, a oni jenom boty dokončovali. Děda 
pracoval do noci a přitom kouřil. Také si 
půjčoval knížky, pro které si vždycky našel 
trochu času. Také mu je četla hlasitě moje 
maminka, protože to už ve 3. třídě docela 
dobře uměla. Za velmi dobrý prospěch jela 
do Prahy, v jejím životě to bylo místo, kam 
se dostala nejdál. Do školy chodila bosky, a 
když vidím na fotkách ty malé bosé nožičky, 
které chodily do školy několik kilometrů, je 

mi z toho smutno. 
Dědeček šil hlavně holínky - i pro oficíry, 

a také do svých rodných Janovic, odkud 
pocházel. Maminka všechny opravy i nové 
ušité boty roznášela až tam a bylo to třicet 
kilometrů daleko. Dědeček ji do Janovic 
dvakrát zavedl, pak jí nakreslil plánek, 
doprovodil na kopec ke křížku, na záda 
uvázal dva páry holínek tak, aby je mohla 
při odpočinku sundat a dál už musela sama. 
K tetě dorazila navečer, u ní se najedla, 
prospala a ráno se vracela domů. 

Život se ubíral dál a dětí ve druhém 
manželství přibývalo. Bylo už jich pět. 
Dědeček také jezdil do Těšína k Židovi 
nakupovat kůži, nitě, hřebíky, lepidla a další 
ševcovské potřeby. Na zpáteční cestě se 
zastavoval v hospodě U Kotajných. Měl tam 
několik kamarádů a při několika štamprlích 
probírali různé obchodní a pracovní 
záležitosti. Když se dlouho nevracel, šla 
maminka s babičkou i v noci pro něj. Ráno 
byla „tichá domácnost“, ale babička mu to 
brzy odpustila. Vždyť dědeček si to ani jako 
„vážený švec“ a živitel tak velké rodiny 
nemohl tak moc často dovolit.

V těch dobách se obec musela postarat o 
lidi ležící a bezmocné. Podle počtu takových 
osob určila obec, kolik dní v měsíci se 
o ně občané budou starat. Dědeček pro 
bezmocného a jeho věci dojel s trakařem k 
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nějakému sedlákovi a přivezl ho domů, kde 
se o něj musela rodina postarat. Obyčejně po 
týdenní péči ho děda s jeho věcmi naložil 
na trakař a odvezl k dalšímu hospodáři. 
Nemocný Chmelík, jak ho maminka znala 
jménem, neměl žádnou rodinu ani příbuzné. 
Po měsíci se u nás třeba objevil znova, děti 
na něj vždy musely být hodné a pomáhat při 
jeho obsluze. 

Náš dědeček ševcovskému řemeslu zůstal 
věrný po celý život. Za války se však stala 
hrozná událost - v jeho ševcovské dílně se 
objevilo gestapo. Gestápáci vyzvali dědečka, 
aby jim něco opravil v autě, vzal si nářadí 
a šel. Babička ho s malým dítětem v náručí 
doprovázela k autu. Jakmile se děda dostal 
až k němu, že bude něco opravovat, hrubě 
do něj strčili a zavřeli. Přes otevřené okno 
babičce řekli, aby mu druhý den dovezla 
hygienické potřeby, také pantofle, že 
ho vezou k výslechu. Nikdo nic netušil, 
jenom děda, když ho posadili do auta, 
poznal člověka, kterého už viděl. V Těšíně 
měli zavřené ruské zajatce. Nejstarší teta 
Heda se tam přes nějaké známé dopátrala 
k dozorkyni, která babičce dovolila, 
samozřejmě za úplatek, s dědou mluvit, 
proč ho zavřeli. 

Asi pět Rusů přepadlo komando, zmocnilo 
se zbraní a přes den se v okolí ukrývalo. 
Dědův dům s pěkným výhledem na 
Beskydy se jim zdál bezpečný. Nevím 
přesně, kolik dní se v dědově stodole 
ukrývali. Teta Heda chodívala každé ráno 
dobytku pro seno a najednou na ní mířilo 
několik mužů zbraněmi. Posunky ji dali 
najevo, ať mlčí o tom, že někoho viděla! 
Můj tatínek tenkrát pracoval na šachtě s 
ruskými zajatci a už trochu dovedl mluvit 
rusky. Maminka chystala vždy dvě svačiny, 
druhou pro tavarišča. Jeden z Rusů hovořil 
s dědečkem o tom, co bude dál, slíbil, že 
tu nebudou dlouho a že odejdou do hor. 
Prosili o boty, šaty a trochu jídla na cestu. 
Několik dní se ale ve stodole zdrželi. Za 
krátký čas se seznámili s celou blízkou 
rodinou, která je ukrývala. Jakmile děda 
nastoupil do auta s gestapáky, poznal mezi 
nimi jednoho Rusa, který byl ve stodole. Od 

prvního setkání se mu nelíbil. V Beskydech 
je pochytali a tento rezavý Mongolec klekl 
a prosil gestapáky, že má ženu a děti, aby 
ho nechali na živu, že jim prozradí, kde 
byli. Ostatní byli zastřeleni. Dědu vyslýchali 
prozatím v Těšíně jako politického vězně. 
Známá dozorkyně dovolila, ať spolu mluví, 
co chtějí. Dědeček, zbídačený, zraněný a 
vysílený mluvil, že u jednoho výslechu 
dostal nejméně čtyřicet kopanců. Všichni 
jsme měli strach, že to dědeček nevydrží a 
v bolestech prozradí, kdo všechno o tom ví. 
Ujišťoval nás, že vše vezme na sebe a nikoho 
nezradí. Všichni jsme se modlili, ať to 
dědeček vydrží, vždyť by v plynu skončily 
celé dvě naše rodiny, tak jako mnoho jiných 
rodin v pobeskydí. Náš dědeček však byl 
popraven v Brandenburgu pod gilotinou. 
Ve dvaašedesáti letech! Po válce nám poslali 
jeho popel a dopis na rozloučenou. Moje 
maminka se tak rozloučila s druhou velikou 
láskou. Její druhá maminka se dožila 
šestadevadesáti let. Nejmladší bratr má 
sedmdesát let. 

Ležíme spolu s maminkou, držíme se za 
ruce a maminka se ptá, co mi má podat. 
Odpovídám: „Zpěvníky“. Zazpíváme 
několik krásných písní spolu s manželem, 
dětmi a vnučkami. Přijde-li sestra Maruška, 
skončíme dvojhlasně naší nejoblíbenější 
písní: „Kéž víc Tě miluji, víc lásky jen, dej mi 
můj Ježíši, na každý den…“ 

Pane Ježíši Kriste, Ty víš, že to jsou 
nejkrásnější chvíle mého života. Vždyť jsem 
si přála, abychom měli příležitost společně 
Ti s rodinou sloužit a vydat svědectví, že JSI! 
Děkuji Ti za tuto moji nemoc, že za mnou 
musí všichni, kdo právě nejsou v práci, jsou 
doma a přivedou sem ke mně maminku, 
hodnou sousedku Alenku Havlíčkovou, 
sestru Helenku Kropovou až z Ropice, 
sestru Helenu C., která mi přinese Kostnické 
Jiskry, Nedělní listy, novinky z kostela, CD 
od bratra Alfréda s nedělním kázáním. 

Věřím Ti, Pane, že na mě nenaložíš víc, než 
dokáži unést!

U. Hošková
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pro chytré hlavičky

NAPŘÍČ BIBLÍ
1. Co dal Bůh po potopě člověku za pokrm?
    a) jen zeleninovou stravu
    b) zeleninovou a živočišnou stravu
    c) zeleninovou stravu a ryby

2. Jak se jmenovala milovaná žena Jákoba?
    a) Rebeka
    b) Dina
    c) Ráchel

3. Jak dlouho procházel Jonáš Ninive se 
zvěstí zkázy?
    a) jeden den
    b) sedm dní
    c) čtyřicet dní

4. Jaké jméno dal velitel babylónských 
dvořanů Danielovi?
    a) Šadrak (Sidrak)
    b) Méšak (Mizach)
    c) Beltšasar (Baltazar)

5. Z jakého stromu utrhla Eva v zahradě 
Eden zakázané ovoce?
    a) jabloně
    b) fíkovníku
    c) není jmenován

6. Jak se  překládá jméno Emmanuel? 
    a) Bůh vidí
    b) Bůh s námi
    c) Bůh je pokoj

7. Jak se jmenoval služebník velekněze, 
kterého Pán Ježíš uzdravil před svým 
zatčením?
    a) Malchos
    b) Alfeus
    c) Zebedeus

8. Jaká jsou první slova Nového zákona?
    a) Na počátku bylo slovo
    b) Listina rodu Ježíše Krista
    c) Narození Ježíšovo se událo takto

9. Co znamená hebrejsky „Rabbuni“?
    a) Spasiteli
    b) Učiteli
    c) Mistře

10. Které knihy Nového zákona jsou 
adresovány Theofilovi?
     a) žádná
     b) Lukáš, Skutky
     c) Jan, Skutky

JH - NL

Řešení: 1. b, 2. c, 3. a, 4. c, 5. c, 6. b, 7. a, 8. b, 9. c, 10. b

Kniha otvírá lidem 
oči, aby viděli a 
pochopili dnešní vývoj 
společnosti. Trefný 
podtitul knihy „ztráta 
svobody ve jménu 
svobody“ vyjadřuje 
současnou politiku EU, 
která dnes razí zcela 

opačnou ideologii než před pětašedesáti 
lety, kdy OSN chránilo rodinu jako základní 
buňku společnosti. Jde o demoralizaci 
politickou mocí, kdy se dobré nazývá zlým 
a zlé dobrým. Identita muže a ženy se ocitá v 
krizi. Jsme svědky kulturní revoluce, jejímž 
jádrem je deregulace sexuálních norem. 
Základní normy lidského chování, které byly 

recenze

 O VÁŽNÉM PROBLÉMU SOUČASNÉ POLITIKY RODIN
kniha:  Globálna sexuálna revolúcia (vydavateľstvo Lúč)
autorka:  Německá socioložka Gabriele Kuby (www.kuby.sk)

pokračování na další straně
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ještě před několika desetiletími všeobecně 
platné, jsou popírány jako překonané. Do 
popředí se dostaly požadavky sexuálního 
pudu bez mravních norem. Tato bezbřehá 
„svoboda“, která se chce vymanit z 
přírodních zákonů, vede k rozpadu rodin, 
porušování práv na život dětí v mateřském 
lůně i práv hendikepovaných a starých 
lidí. To vše se děje ve jménu ideologie, 
která popírá, že člověk existuje jako muž 
nebo žena. Přestože se tato ideologie zdá 

být silnější než komunismus či dokonce 
nacismus, má také silné odpůrce, kterými 
jsou zdravý rozum, příroda a Bůh. Odkaz 
knihy a její autorky je jasný: „Chraňte a 
braňte si rodinu! Bojujte za svobodu. Jsme 
povolaní k náročné cestě lásky.“

Gabriele Kuby nedávno zakončila 
přednáškové turné po šesti slovenských 
městech.

Kniha je k dostání prozatím ve slovenštině.

Z dostupných pramenů sestavil MSCH-NL

pokračování z předchozí strany

KRVAVÝ MĚSÍC NA OBZORU
Kniha:  Krvavý měsíc na obzoru
Autor:   Pete Grieg, Dave Roberts

Krvavý měsíc na obzoru je kniha, ve 
které jsou popsány mnohé příběhy, které 
se odehrály v průběhu několika let v řadě 
různých kultur a inspirovala i mladé lidi k 
„založení“ modlitební místnosti v našem 
městě. Tato kniha vypráví o modlitebním 
hnutí 24-7, podněcuje k přímluvným 
modlitbám a k misii po celém světě. Přidat 
se může každý, i když nikdo nedostane 
členský průkaz. Krvavý měsíc, není jenom 
kniha, je to pozvání k modlitbám. Před první 
„modlitební místností“ stojí neotesaný rybář 
všech lidí – Petr a káže davům nejrůznějších 
kultur v Jeruzalémě. 

Historie modliteb 24-7 začíná už 
začátkem 18. století, kdy hrabě Ludwig 
von Zinzendorf nabídnul azyl několika 
pronásledovaným poutníkům z Moravy a 
dovolil jim vybudovat si vesnici Ochranov 
(dodnes existuje jako Herrnhut) na okraji 
svého panství Berthelsdorf. Uprchlíci sem 
přicházeli mezi lety 1722 až 1732, kde byli 
perzekuováni. Zinzendorf, který se stal 
biskupem Jednoty bratrské, se moravským 
bratřím plně věnoval. Ještě na škole založil 
modlitební skupinku „Řád hořčičného zrna“ 
a zavázal se přísahou, že po zbytek života 
bude laskavý ke všem lidem, pravdivý 
vůči Bohu a že bude šířit evangelium po 
celém světě. V srpnu 1727 bylo v Ochranově 
zahájeno čtyřiadvacetihodinové setkání, 
které nakonec trvalo sto let. Moravská 
církev, která se za Zinzendorfova působení 

stala hybnou sílou modliteb, byla od počátku 
plně oddána ideálu křesťanské jednoty a 
dodnes je známá jako Jednota bratrská. 
Bůh s oblibou otřásá našimi očekáváními a 
zmocňuje se obyčejných životů – i tentokrát 
měl v plánu něco mimořádného. Okamžik, 
který měl význam pro řadu následujících 
let a který i pro nás může být znamením i 
zázrakem současné doby.

Život a dílo hraběte Zinzendorfa podnítilo 
několik mladých lidí k založení modlitebních 
místností, kterým se říkalo i „Kotelny“. 
Chtěli tím naznačit, že to jsou místa, na která 
můžou chodit křesťané, ale i nekřesťané, 
kteří mají potřebu rozmlouvat s Bohem a 
sundat ze sebe špínu hříchu. A opravdu 
tam přicházeli i lidé závislí na drogách a 
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alkoholu. Mnohým z nich vztah s Bohem 
pomohl dostat se ze závislosti a někteří se 
stali dokonce i vzorem modlitebníků pro 
ostatní. 

Nejlepší forma modlitby, nebo pevně daná 
metoda neexistuje. Máme-li modlitební 
nápad, který oslaví Boha a zprostředkovává 
možnost hovořit s Nim, nebo slyšet Jeho hlas, 
pak je v pořádku, že to chceme realizovat. 
Skutečné přímluvy však nejsou možné, 
dokud nedovolíme, aby nám na srdci leželo 
to, co má na srdci Bůh. 

Modlitební místnost není duchovní 
automat, ze kterého po vhození modlitby 
místo mince vypadne vyplněná prosba. 
Modlitební místnost je místo, kde milující 
Otec čeká, až přijdou Jeho děti a schovají 
se v Jeho objetí. Je to místo, kde můžeme 
prožít pokoj, abychom jej později mohli 
předávat dál. Modlit se znamená spočinout 
v náručí nebeského Otce, ne roztočit 
nějaký obrovský duchovní stroj, odpočívat 
se stálým vědomím Boží přítomnosti v 
našich životech. Modlitba nespočívá v 
tom, že chceme „někde něco“ změnit, ale 
jde především o změnu „uvnitř“. Přináší 
neuvěřitelné odpovědi na nejniternější 
potřeby. A jak zjistíme, že jsme se modlili 
už dost?...... Nedopřejme pokoje sobě, ani 
Bohu. Bůh nás volá k ještě většímu nasazení 
i poté, co odejdeme z modlitební místnosti a 
zapadneme do koloběhů svých životů.

Modlitby 24/7 jsou úžasnou příležitostí 
k rozvíjení kreativity v modlitbě, ale 

především si tam můžeme více uvědomit 
a možná se i naučit, že středem naší služby 
je modlitba a středem našich modliteb 
je služba. Ale chce-li Bůh povolat naši 
nezávislou mysl a samolibě spokojenou 
duši zpět do stavu duchovní blízkosti, musí 
nejdřív vrátit cit do našich otupělých srdcí. 
Bůh nám někdy dává sůl na jazyk, abychom 
po Něm mohli žíznit. Tu sůl někdy nesou 
naše vlastní slzy. 

Přátelé, svým příspěvkem a hlavně 
myšlenkami z knihy KRVAVÝ MĚSÍC NA 
OBZORU jsem vám chtěla trochu přiblížit 
hnutí 24/7, povzbudit vás k návštěvě 
modlitební místnosti, která je v suterénu 
farní budovy ČCE Na Rozvoji, ale i ke koupi 
a přečtení zmíněné knihy. Do modlitební 
místnosti se můžete přihlásit na adrese 
www.modlitby24-7.cz/ceskytesin. Můžete 
tam s Pánem prožít opravdu intimně krásné 
chvíle. Možná někdo namítne, že modlit se 
může i doma, ale věřte, že to není to samé... 
Zkuste to :-). Zkuste třeba vstát a jít tam o 
půlnoci, nebo i později… to člověk kromě 
modlitby (která je samozřejmě nejdůležitější) 
musí „obětovat“ i trochu svého pohodlí a 
udělat pro Pána „něco víc“, než si jenom 
kleknout v teple u své postele. Přeji vám 
požehnaný čas s Pánem, ať už ho prožijete 
kdekoliv.

A nezapomeňte, že v Ježíšově blízkosti 
se šereda stává krasavcem a největší třídní 
strašpytel opěvovaným hrdinou.

LS - NL
po stopách Lukášova evangelia

MARIE, MARTA A VÁNOCE, LUKÁŠ 10, 38 – 42

Stalo se, když šli dále, že vešel do jedné vesnice. 
Nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého 
domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta 
se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho 
slovo. Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. 
Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na 
tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? 
Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: 
„Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ 
se mnoha věcmi, jedno je však potřeba. Marie si 
vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat.“

U tohoto příběhu z Bible se můžeme rovněž 
zamyslet nad tím, jaké byly naše Vánoce? 
Byli jsme jako Marie nebo jako Marta? 

Někteří z nás se už dlouhou dobu před 
Vánoci staráme, jak všechno zvládneme. 
Úklid, nákupy, pečení, atd. To vše nás tíží. 
Jsme nervózní a protivní na druhé lidi.

Měli jsme čas si klidně sednout a 
vzpomenout si, proč vlastně slavíme 

pokračování na další straně
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fejeton

JAK JSEM PROŽILA PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
Je asi čtrnáct dnů před Vánoci. Zatímco 

VŠECHNY ženy kolem mě pečou, smýčí, 
leští a nakupují, já se chystám na Vánoce 
trochu jinak, byť přibližně stejně jako každý 
rok. Znát to budou všichni vysokoškoláci, 
zápočtový týden a předtermíny zkoušek 
na školách těsně před svátky jsou naprosto 
tupý vynález už od dob existence vysokého 
školství u nás vůbec a způsobují, že studentky 
zejména ženského pohlaví propadají 
před Vánoci chronické malomyslnosti. Já 
tentokrát nemám ani zápočty, ani zkoušky, 
ale po půlročním pachtění dokončuji 
diplomovou práci o vztazích České 
republiky s Izraelem. Zatímco Kristýnka ve 
školce trénuje koledy na besídku, dokonce 
peče cukroví, a maminka mi volá, abych 
jí poradila, jaké druhy má JEŠTĚ upéci, já 
dokončuji ekonomické vztahy, nevládní 
vztahy, závěr a na úplný závěr úvod. Potom 
je třeba opravit gramatické chyby (děsí mě, 
kolik jich nacházím a ještě víc mě děsí, kolik 

jsem jich nenašla), stylistické chyby, grafiku, 
dopisuji seznam literatury a především 
doplňuji citované zdroje. O mém vedoucím 
práce a o zásadách citování se mi pravidelně 
v noci zdává, zatímco ve dne mi v uších zní, 
kdoví proč, píseň „Hoši od Zborova, klidně 
pod zemí spíte, vy se nikdy více domů 
nevrátíte,“ což způsobuje mou poněkud 
pochmurnou náladu, a fakt, že mí rodiče 
si za okno pořídili izraelský svícen, mi na 
návštěvě, kterou jsem prve považovala 

Vánoce? Měli jsme čas si vzpomenout 
jeden na druhého? Také Marta měla starost, 
aby obsloužila Ježíše, ale neměla čas mu 
naslouchat.

Neděláme někdy všechny věci kolem 
svátků, jen abychom se my sami měli dobře 
a také abychom se ukázali před ostatními, 
co všechno máme? Kolik nám ale uniklo 
příležitostí, kdy jsme mohli slyšet vánoční 
poselství? Na kolik lidí jsme si kvůli tomu 
všemu shonu nevzpomněli? Kolik vánočních 
přání zůstalo bez odpovědi, protože nebyl 
čas ani napsat krátkou větu s poděkováním, 
že si na nás někdo vzpomněl?

Všem, kdo se snažili před Vánoci nebo 
během nich udělat radost dalším programem 
o tom, proč slavíme Vánoce, patří dík. Také 
těm, kdo si vzpomněli na osamělé lidi. Vždyť 
i Ježíš řekl Martě, že se trápí pro mnoho, ale 
Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde.

Doufám, že jsme ty naše Vánoce neukončili 

větou: „Uf, už je konečně po všem, zase 
máme na nějakou dobu klid“.

Jaromír Fober

pokračování z předchozí strany
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za odpočinkovou, přivodí lehké tiky v 
oku. Debata s mojí tetou, vysokoškolskou 
učitelkou, která si stěžuje na své diplomanty, 
z nichž prý jeden je horší než druhý, mě 
rozesměje jen do té doby, než si uvědomím, 
že možná právě v tu dobu někde sedí můj 
vedoucí práce, pojídá cukroví a hořekuje, 
jak výjimečně hloupé studenty tento rok má. 
Práci odevzdávám na sekretariátu katedry 
pět dní před Vánoci a jdu se uklidnit do 
školního bufetu, kde je to jak u vyjedeného 
krámu, protože KDO by taky jezdil do školy 
pět dní před Vánoci. 

Mezi tím mi přeci jen vybyde čas na dvě 
věci: a to návštěvu dětských předvánočních 
besídek a upečení JEDNOHO druhu 
cukroví. 

První besídku má Kristýnka týden před 
Vánoci. Na představení se chystám já, 
BB (batole Barča) a můj taťka. Těsně před 
odjezdem už na chodbě se aktivní batole 
zřídí tak, že mu z nosu crčí krev, která 
kape na oblíbenou panenku – miminko. 
Místo zamykání dveří zastavuju krvácení 
a když se mi to povede, můžeme vyjet. 
V sále školky se usazují rodiče, babičky a 
dědečkové i děti z jiných tříd. Kristýnka 
a její kamarádi mají besídku moc pěknou, 
nacvičili dlouhý program s písničkami, 
básničkami i scénkou. Většina příbuzných 
se usmívá a v rukou svírají kapesníček, aby 
si mohli utírat slzy dojetí. Já svírám balíček 
kapesníčků, které průběžně vytahuji, abych 
batoleti utřela dlouhé cáry slin, které mu visí 
z pusy (to ty zuby) a které jsem naposledy 
v takové míře viděla u žiraf v zoo, batole se 
snaží především zdrhnout, takže ho držím 

za kapuci, co patnáct vteřin šeptám „pššššt,“ 
protože jeho hlasový projev místy graduje, 
a sundávám mu boty, aby pokopávání do 
země nerušilo. Bára se snaží radostně a 
občas vztekle výskat, na nose má zaschlou 
krev, mává panenkou – miminkem, které 
je celé krvavé a vypadá zhruba tak, jako 
by ho v tmavém parku přepadli pravicoví 
radikálové, a když na chvíli povolím kapuci, 
batolátko utíká doprostřed jeviště, načež 
Kristýnka přeruší svůj výstup a radostně 
zařve: „Baruško!!!“ Po besídce jsem úplně 
vyřízená. Jedna z paní učitelek mě pochválí, 
jak jsme to pěkně s mladší dcerkou zvládly. 
Srandistka! 

Po návratu domů zjišťuju, že nemám klíče, 
nejsou ani v batohu, ani v autě, ani se neválí 
na parkovišti. Mé dumání, co bych měla 
udělat, přeruší soused, který vyleze z domu 
a jen tak mimochodem mi sdělí, že KDOSI 
si zapomněl ve dveřích bytu klíče. Mou 
radost dovrší kamarád – místní policista, se 
kterým se potkávám další den a který se mě 
ptá, jak se nám tu bydlí, a na mou odpověď, 
že docela dobře, odpovídá, že TO BYCH 
NEVĚŘILA, kolik už tady řešil loupeží v 
bytech. 

Odhodlávám se také upéct pepperkaker, 
norské perníčky, nebo spíš sušenky, jejichž 
recept jsem obdržela. Spoustu času a úsilí 
nás stojí sehnat zlatý sirup, který je potřeba. 
Pak se mohu pustit do díla. Dumám, zda 
mám použít tuk, který je mírně prošlý, ale 
manžel soudí, že to vůbec nevadí. Zlatý 
sirup mi páchne jako doutnající řepné pole 
a doufám, že tak nebude páchnout výsledné 
cukroví, protože jinak ho odmítám mít v 
bytě. Zlatý sirup a tuk mají utvořit spojenou 
hmotu, což se mi však nedaří a já si v duchu 
sumíruju anglická souvětí, kterými norské 
kamarádce dám co proto. Nevím také, proč 
při pečení nepoužívám vlastní mozek, ale 
otrocky se držím údajů v receptu (to ten 
otcův obdiv k vojenství a jeho výchova). 
Kdybych přemýšlela, došlo by mi, že z 
těsta, do kterého se dává skoro kilo mouky, 
nebudu mít dva plechy perníčků. Celá 
rodina se pachtíme s těstem, které se lepí, 
trhá a místy se z něj odděluje tuk. Kvůli 

pokračování na další straně
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Instantní doba
Žijeme v době polotovarů, rychlokurzů, 

rychlých návodů a receptů. Chceme všechno 
a nejlépe teď hned. Není čas na zastavení se, 
promýšlení, hledání a dozrávání. Doba je 
hektická.  

Nezralí služebníci
Shon dnešního světa se bohužel přenáší 

také do církevních struktur a do oblasti 
duchovního růstu jednotlivců, skupin i 
celých sborů. „Nejsou lidi, ubývá nás, nemá 
kdo sloužit,...“ - slýcháváme dnes z úst 
církevních představitelů. Sbory a duchovní 
vůdcové tak dnes berou každou ruku a 
každou nohu, která je ochotná cokoliv ve 
sboru udělat, mnohdy ovšem bez ohledu na 
duchovní stav daného jedince. Pak se stává, 
že někteří duchovně nezralí služebníci 
přeskočí několik přirozených duchovních 
vývojových stupňů a slouží doslova „do 
roztrhání těla“. Konce takové služby bývají 
smutné. 

Jak to dělali oni?
V Bibli čteme o zralých Božích mužích, jako 

byli např. apoštol Pavel, Timoteus, Štěpán a 
mnozí další. Dobře se čte o tom, jaké veliké 
divy činili a k čemu všemu je Pán Bůh 
použil. Už méně viditelné je, kolik modliteb, 
času, potu, dřiny, odříkání, tréninku a 
pokory museli vynaložit, aby byli tím, čím 
byli. Nezpochybňuji Boží vedení, ale člověk 
musí přiložit také svůj díl.  

Jak to můžeme dělat my?
Správný duchovní vývoj Božího člověka 

potřebuje čas a úsilí, nejde to hned a nejde 
to automaticky. Pán Bůh nehraje na zkratky.

V uplynulých dvou letech jsem se společně 
s několika bratry z našeho sboru i z jiných 
sborů účastnil pravidelného intenzivního 
setkávání mužů, zaměřeného na duchovní 
růst. Vodítkem pro nás byla kniha autora G. 
A. Getze „Mužovy dimenze“. 

Zde je několik cílů našeho setkávání: 
· jak se stát zralým Božím mužem
· jak se stát člověkem s vlivem
· jak využít potenciál, který do mne 

Bůh vložil

Hurá do toho!
Osobně jsem měl ze setkávání s bratry veliký 

užitek. Rád bych proto prostřednictvím 
Nedělních listů čtenáře seznámil s některými 
atributy zralého Božího muže a alespoň 
něco málo z absolvovaného společenství 
přenesl na čtenáře. Hned v příštím čísle se 
tedy zamyslíme nad první vlastností Boží 
muže - BEZÚHONNÝ. 

Přeji vám příjemné čtení a mnoho nových 
podnětů do života s Bohem. 

PS: Ano, seriál je o mužích a zaměřuje se na 
muže. Domnívám se však, že i ženy mohou mít 
z jeho čtení veliký užitek. Když nic, tak alespoň 
muže občas popostrčit správným směrem. :-)

Otmar H..

zralý Boží muž

ÚVOD DO SERIÁLU

množství perníčky pečeme na třikrát v 
horizontu asi čtrnácti dnů, poslední várku 
na Štědrý den dopoledne. Chutnají docela 
dobře, což mě utěšuje, ale mírně mě děsí, že 
při jejich množství jich budeme mít dostatek 
nejspíš i na další Vánoce. 

Vánoce jsme nakonec oslavili v poklidu. 
Bez spousty cukroví, bez umytých oken, 

starší dcera bez prvního vypadnutého 
zuby a mladší dcera s prokousnutým rtem 
(po besídce spadla ještě ze židle). Doufám, 
že i vy jste si je užili s přiměřeně čistými 
okny, přiměřeným množstvím cukroví a 
přiměřeným množstvím zubů a především 
s vědomím, proč je vůbec slavíme. 

JF-NL

pokračování z předchozí strany
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ze staršovstva

14. JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
Staršovstvo schvaluje odpuštění plateb za 

vodné a stočné Wycliffovi ve výši 300,- Kč/
rok a ČEA ve výši 2.000,- Kč/rok a rovněž 
Wycliffovi poplatek za odvoz odpadu ve 
výši 300,- Kč/rok.

V rámci pravidelných prohlídek byla 
provedená revize zvonů – v listopadu 2013.

K tématu samofinancování sborů je 5.1.2014 
organizované setkání ve Frýdku Místku. 

Br. Kuboň informoval o možnosti získání 
dotace z Českého Těšína v rámci projektu. 
Br. Kuboň se pokusí zkušebně žádost 
zpracovat – na téma zvyšování povědomí o 
ekologii, vztahy lidí,…

Staršovstvo souhlasí, že v programu 

bohoslužeb 2014 nebudou termíny 
sborových dnů uvedeny konkrétně, ale bude 
tam uveden text „Sborové dny se pořádají 
třikrát ročně.“ 

Bylo dohodnuto, že pro nízkou účast a 
nevhodně zvolený čas se z programu vyjmou 
modlitební chvíle (které byly plánované v 
NE v 8:30) – a vloží se do přehledu aktivit 
přes týden.

Ekonomická skupina zahájí práce na 
novém rozpočtu 2014.

Byla zrušená doména www.ccectesin.cz - 
stránky jsou přesměrované na nové stránky 
– www.narozvoji.cz.

DH - NL

ze života sboru

VAŠE OBĚTAVOST
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se 

připojili ke sbírce na vánoční balíčky pro 
osiřelé děti a osamělé staré lidi v ústavech 
Zakarpatské Ukrajiny, organizované 
sdružením - Pomoc těšínského Slezska. 
Vybralo se krásných 27 850 Kč. Peníze 
budou odeslány 1.3.2014 na Ukrajinu, tam 
budou připraveny balíčky a předávat se 
budou proti podpisu. Ještě jednou jménem 

obdarovaných srdečně děkujeme za vaše 
dary.

I letos jste si mohli tradičně zakoupit 
vánoční oplatky a trubičky. Výtěžek z 
prodeje bude rozdělen mezi dary na 
Ukrajinu a na potřeby dětí v nedělních 
školkách. Děkujeme za každý výdavek, 
který jste si odmítli vzít. Vaše obětavost činí 
3 782 Kč.

KŘTY V PROSINCI OSLAVENCI V LEDNU

Od ledna zařazujeme do Nedělních listů na vaše přání novou rubriku, ve které se dozvíte, 
kdo byl pokřtěn, kdo oddán, s kým jsme se naposledy rozloučili a kdo bude slavit kulaté 
nebo půlkulaté jubileum. Aby výpis oslavenců nebyl nekonečný, budeme uveřejňovat 
oslavence starší šedesáti let.

V našem kostele byli pokřtěni: Sofie 
Mrózková, Jakub Pawlas a Ondřej Popek.

Godulová Jana
Tomala Eduard
Jurásková Zdeňka
Horvath Jaroslav
Kika Zdeněk
Dušek Bohumír
Polaková Gertruda
Labaj Karel
Šimandlová Emilie
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Datum Čas PořadatelMísto setkání Dílčí téma a biblické texty Kazatel
(sbor) 

Pondělí
6. ledna

17.30 Evangelický sbor 
ČCE a.v.
Na Rozvoji

Uzdravení syna 
královského služebníka
Jan 4,46-54

J. Andrýsek
(KS Na Mojském)

Úterý
7. ledna

17.30 Křesťanské centrum
AC Slovenská

Uzdravení nemohoucího
Jan 5,1-17

J. Pokorný
(CB)

Středa
8. ledna

17.30 Církev bratrská
Frýdecká 

Nasycení pěti tisíců
Jan 6,1-14

B. Wojnar 
(AC Svibice)

Čtvrtek
9. ledna

17.30 Křesťanský sbor
Na Mojském 

Chůze po moři
Jan 6,15-25

M. Piętak
(SCEAV)

Pátek
10. ledna

17.30 Evangelický sbor 
SCEAV
Na Nivách

Uzdravení slepého
Jan 9,1-41

M. Pilch
(ČCE a.v.)

Sobota
11. ledna

17.30 Agape AC
Božkova

Vzkříšení Lazara
Jan 11,1-46

J. Śliż 
(CB)

program aliančního modlitebního týdne

Místní skupina České evangelikální aliance v Českém 
Těšíně Vás srdečně zve na

ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB 2014 TÉMA:  
SEDM JEŽÍŠOVÝCH ZÁZRAKŮ O NĚČEM VÍC

Setkání žen na téma „byla Marie svatá?“- 
srdečně Vás zveme na pravidelné setkávání 
žen - vždy každou 1. sobotu v měsíci od 
16. hod ve sborovém sálu. Na programu 
jsou zajímavá témata, příjemné posezení a 
duchovní povzbuzení.

Evangelizační setkání – v neděli 5.1. 
pokračujeme v evangelizačním setkávání se 
zajímavými hosty. Téma „Jak prožít šťastně 
nový rok,“ hostem bude bratr Stanislav 
Piętak (SCEAV). Začínáme v 15:30 sborovém 
sálu. Následující setkání budou vždy 1. 
neděli v měsíci.

Alianční modlitební týden - 6. - 11.1.2014. 
Setkání se uskuteční v různých sborech 
vždy od 17:30 - viz. program.

Modlitební konference - setkání je pro 
všechny, kteří chtějí uctívat Boha, být Jím 
proměňování a chtějí bojovat v přímluvných 
modlitbách za druhé. Sborové centrum 
Hutník Třinec – 11.1.2014, 9.00 – 12:30.

Konference pro muže s tématem „Dej 
tomu hloubku“ – v kině Kosmos v Třinci, 
dne 1.2.2014 od 7:30 do 16:30 hod. Registrace 
pouze do 26.1.2014 na www.kpm.sceav.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
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Znáte výborný film, nebo skvělý šot? 
Pošlete nám tip: 

Misijní tým sboru sbírá tipy na dobré 
filmy s křesťanskou a evangelizační 
tématikou, které osloví zejména mladé lidi 
a střední generaci. Uvítáme taky odkazy na 

krátké, vtipné a výstižné klipy odkazující 
na křesťanské hodnoty. Vaše tipy (přesný 
název filmu, případně i vydavatelství nebo 
rok vydání) prosím posílejte mailem na 
adresu: marek.schulhauser@seznam.cz, 
případně SMS na tel. 777 809 138, děkujeme. 

www.narozvoji.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně

facebook facebook.com/ pages/Evangelický-sbor-av-ČCE-v-Českém-
Těšíně-Na-Rozvoji/230131830479269

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.konference-zen.eu stránky o mezidenominačních setkání žen v Českého Těšína
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.e-cirkev.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...

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. 

Prodám křišťálový lustr na 3 žárovky. 
Průměr 55 cm. Výška od zavěšení 85 cm. 
Důvod stěhování. Cena 1.500,-Kč. Osobní 
odběr. Info - telefon: 603 900 972, Ostrava, 
Jablunkov.

Prodám sporák Mora 3475 - funkční velmi 
zachovalý a udržovaný sklokeramický 
sporák s elektrickou horkovzdušnou 
troubou, který byl velmi málo používaný. 
PC 16.890,-Kč. Důvod stěhování. Cena 3.000 
Kč. Nutno vidět. Osobní odběr nebo vlastní 
odvoz. Info - telefon: 603 900 972, Ostrava, 
Jablunkov. 

WWW ODKAZY
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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: 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
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