
Slovo editoratim 2,2 

pokračování na další straně

Vážení čtenáři, 
zima, která nakonec vlastně ani nebyla 

(nebo že by ještě?), pomalu končí a nastávají 
jarní měsíce. I během těch Vás budou 
provázet Nedělní listy. 

V tomto čísle přinášíme informace ze 
sborového shromáždění, které se konalo 
koncem února. Pro ty, kteří se nemohli 
účastnit, aby byli v obraze, a pro ty, kteří 
se účastnili, vlastně také, aby si mohli 
připomenout důležité body. Na stranách 
16-17 nabízíme rovněž podrobný rozpočet 
našeho sboru na letošní rok. 

Nebudete však ochuzeni ani o tradiční 
rubriky, nabízíme článek ze starých 
časů, zamyšlení, které autorovi vnukla 
Konference mužů, nebo pozdrav z Dánska. 

Věnujte také pozornost oznámením na 
konci novin, kde najdete pozvánku na zápis 
dětí do naší nově otvírané církevní sborové 
školky. 

Pěkné čtení přeje 

Jana Foberová 

Tim 2,2 o.s., Libáňská 4
193 00 Praha 9
IČ: 70104891 
Tel. 281 926 563 
www.timdvadva.cz
Bankovní spojení: 2000309832 / 2010 (CZK)
Počet zaměstnanců a počet dobrovolníků:  6 
zaměstnanců + 4 dobrovolníci

Tim 2,2 o.s. je mezidenominační nezisková 
organizace - sloužíme dětem, rodičům a 
sborům všech církví. Financováni jsme 
převážně z darů našich přátel.
Naším posláním je přispívat k tomu, aby 
každé dítě ČR mohlo slyšet evangelium ná-
zornou, srozumitelnou a atraktivní formou.

Naše hlavní strategie:
a) Multiplikace - pomáhat druhým v 
křesťanské výchově a ve službě dětem.
b) Využívat možnosti Internetu - dostupnost 
odkudkoliv a kdykoliv.

Naše pracovní oblasti:
- Vzdělávání církevních pracovníků

- Pracovní pomůcky pro práci s dětmi
- Praktické impulsy pro křesťanský život s 
dětmi
- Křesťanské dárky (nejen) pro děti
- Křesťanský Internet pro děti
- Preventivní program pro školy Etické díl-
ny® - směrovka do života teenagerů

Projekty:
STRÁNKA WEB4KIDS, kde děti + 7 až 10 let 
najdou biblické impulsy interaktivní a hra-
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pokračování z předchozí strany

téma 

lea

vou formou - každý pátek nové zajímavosti! 
www.web4kids.cz

OBJEVUJME BIBLI - systematické pracovní 
pomůcky pro službu dětem na celkem 13 let, 
plus různé doplňující materiály, kde mohou 
naše děti dostat hravou formou dobrý bib-
lický základ s aplikací do života... Oprav-
dovým pokladem je nové přepracované 
digitální vydání (řada DIGI), kde jsou texty, 
obrázky, powerpointové prezentace… - 
všechno i barevně!
www.objevujmebibli.cz

ONLINE WORKSHOPY - internetové 
semináře pro pracovníky s dětmi i rodiče 
– vždy jedno téma na jeden týden, 24 ho-
din denně odkudkoliv dostupné. :-) http://
www.timdvadva.cz/web/workshopy

ETICKÉ DÍLNY® (křesťanské preventivní 
programy na školách) a Program Koučing 
Etických dílen, ve kterém zaškolujeme 
nové lektory do metodiky programu Etické 
dílny® prostřednictvím korespondenčního 
kurzu, semináře a osobních pohovorů. Noví 
lektoři pak mohou získat veškeré materiály 
pro rozjetí této služby ve svém regionu. 
www.etickedilny.cz

Co nás aktuálně těší: 
Jsme velmi vděční za náš tým 
spolupracovníků – máme se rádi a dobře se 
vzájemně doplňujeme. Těší nás, že už brzy 
budeme mít kompletní řadu DIGI našich 
materiálů Objevujme Bibli – je za tím nes-

mírné úsilí! Radujeme se, že ve službě Etick-
ých dílen působí na 30 lektorů, kteří přináší 
biblické hodnoty a poselství v různých kou-
tech ČR. (Žel, na Těšínsku žádný lektor za-
tím nepůsobí.)

Co nás aktuálně trápí:
Vnímáme opravdu velkou duchovní 
nouzi zvláště u mladé generace. Moc by-
chom si přáli, aby křesťanští rodiče i dětští 
služebníci přinášeli dětem Boží poselství v 
čerstvé, současné podobě a s opravdovostí. 
Toužíme, aby naše děti mohly jít do života 
vybaveny tím nejdůležitějším – Boží láskou 
a milostí, a mohly následovat Pána Ježíše.

Plánované novinky:
- Kompletní řada Objevujme Bibli DIGI
- Letní Intenzivní kurz pro pracovníky s 
dětmi
- Nová vzdělávací aktivita pro rodiče a pra-
covníky s dětmi – např. webináře
- Nový kabát s redakčním systémem pro 
Web4kids – k tomu hledáme programátora 
(není takový mezi vámi, čtenáři?)

Pozdrav pro čtenáře Nedělních Listů: 
Celý tým Tim-dva-dva vás, čtenáře NL, 
srdečně zdraví. Přáli bychom vám, abyste 
mohli vidět ovoce své služby dětem právě 
v jejich proměněných srdcích. Kéž z vašich 
dětí vyroste generace těch, kteří budou Pána 
Ježíše ctít a sloužit Mu. Chceme vám v tom 
být i nadále pomocí. :-) 

MSCH - NL

 Lea je vskutku zajímavou ženou. Neatrak-
tivní, nerespektovanou, manželem nemi-
lovanou, přesto si bez ní dějiny Božího lidu 
lze těžko představit.
  Byla Lábanovou dcerou. Nevíme, jestli byla 
prvorozená, jestli měla bratry, ale mladší se-
stru Bible zmiňuje. Chystá se velká událost. 

Svatba. Vdávat se má však ta mladší! Jákob 
se do Ráchel zamiloval, jak se říká „na první 
pohled“ u studny. Byla krásná a svou krá-
sou předčila svou starší sestru Leu, u které 
Písmo popisuje především její „mdlé“ oči. 
Možná to byly oči mírné, pokorné, ne ne-
hezké, přesto neměly šanci na obdiv muže, 
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který se zahleděl do krásného 
vzezření Ráchel. 
V Lábanově domě vládly nep-
sané zákony. Nejdřív starší, 
potom mladší! Jákob sloužil 
za Ráchel sedm let a jak čteme 
v Genesis 29,20, „bylo to pro 
něho jako několik dní, protože 
ji miloval“. Lea se ani během 
těchto let nevdala. Nevíme 
proč, ale můžeme si být jisti, 
že i tuto situaci Pán Bůh vedl. 
Je dost možné, že ženich se pro 
Leu najít ani nemohl, neboť 
Lea byla samým Bohem určena 
pro Jákoba. A je dost možné, 
že to i Jákob tušil, ale zůstal 
věrný své první lásce. Vzhle-
dem k tomu, že jsem sama „starší sestrou“, 
si docela reálně umím představit, jaké pocity 
by klíčily v mém nitru coby staré panny při 
pohledu na láskyplné štěstí, zamilovanost a 
rodinné štěstí své mladší sestry. Zcela jistě 
to bylo pro Leu velmi těžké. Snila jako každá 
ženská bytost o manželském životě a dětech. 
Ale byla šlechetná a nechtěla stát své sestře 
v cestě. Bůh je dobrý. Všem Leám vynah-
radí zdánlivé ztráty. Obyčejně nám vezme 
něco, aby nám mohl dát ještě něco lepšího. 
Život bez manžela nemusí být pohromou a 
důvodem k zatrpklosti. Může být bohatým 
životem v jiných směrech. 
 Lában však kul své plány, do kterých v 
konečném důsledku musel zasvětit i svou 
starší dceru. Rodina se připravila na svatbu 
a všichni víme, jak dopadla. Otec „zavařil“ 
jak svému zeťovi, tak svým dcerám. Měl 
proto své důvody – zajistit si Jákobovy 
služby na dalších sedm let a zbavit se star-
ostí provdat starší dceru. Lea byla donucena 
stát se manželkou. Jákobova druhá svatba v 
té době nebyla zvláštností. 
 Dvě sestry, které se zřejmě dříve docela 
dobře snášely, nyní bojují o lásku jednoho 
muže. Lea si možná myslela, že ji získá svou 
věrností a statečností, ale mýlila se. Ráchel 
měla vždycky přednost. Být nemilovaná, 
nezažít ten pocit důležitosti a jedinečnosti 
pro svého muže, je velká bolavá rána pro 
každou ženu. V takové bolesti se nedá 

žít. Jen se bojuje o lásku, uznání manžela, 
o svou důležitost a potřebnost a tedy i o 
smysl života. Není nic horšího pro člověka, 
než když o něj nikdo nestojí, když není pro 
nikoho důležitý, když není uznávaný těmi, 
na kterých mu záleží. Kolik bolesti odtud 
vyplývá, kolik zoufalství, otevřeného či 
skrytého.
 „Když Hospodin viděl, že Lea není mi-
lovaná, otevřel její lůno“ Genesis 29,31. Hos-
podin viděl! Hospodin vidí, když nás někdo 
zesměšňuje, ponižuje nebo nám křivdí. Hos-
podin vidí a zasahuje. Byl to nevyhnutelný 
zákrok svatého Boha v zájmu celé rod-
iny. Těžký úder pro Jákoba, ještě těžší pro 
Ráchel. Ale kdyby porodila, pro Leu by se 
již nenašlo místo v domě! Počala a stala se 
matkou právě Lea. A jména, která dala svým 
synům, nám umožňují nahlédnout do její 
duše. Hospodin stojí při ní! Při té odstrčené, 
nemilované. Nebýt Jeho, synů, které jí dal, 
co by z ní bylo? Ráchel by měla všechno a 
Lea nic. Bůh ale vidí a jedná. Sklání se ve své 
lásce k té nemilované, nehezké a odstrčené, 
a nejen k ní. 
 Životní události Ley svědčí o tom, že nikdy 
neztratila spojení s Bohem. Pravda je, že Bůh 
jen zřídka jedná, jak čekáme a nedává vždy, 
po čem toužíme. Lee nedal lásku muže, jak 
si přála; ukazuje se ale, že jí nakonec dal 
daleko víc, než po čem toužila a než si vůbec 
dovedla představit. Měla syny, dokonce šest 
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svědectví
jak se žiLo - vyPravuje moje 102Letá mamiNka 

synů, a to v tehdejší době znamenalo hodně. 
V nich viděli budoucnost, smysl života. 
Díky synům, které jí Hospodin dal, byla 
potřebná, byla důležitá, měla kam hledět, 
měla kam napřít své síly, měla komu dávat 
svou lásku, měla pro co žít.
 Smysl života je v synech, které nám Hos-
podin dává, říká dnešní příběh. Ti synové 
ale mohou mít, a taky mají, různou podobu. 
Vůbec to nemusí být pokrevní děti. Může 
to být, a v průběhu života i postupně je, 
kterýkoliv člověk, kterého mi Bůh postaví 
do života: přítel, soused, spolupracovník, 
spolupacient, známý, jedním slovem: bližní. 
Bůh nám staví do života různé lidi, aby-
chom se s nimi setkávali, abychom se s nimi 
sdíleli o své dary, abychom se o ně zajímali 
a starali, abychom jim dávali svou lásku. Žít 
s druhým a pro druhého, jako Bůh žije pro 

nás, v tom je smysl života. 
 Lea syny přijímá s radostí a vděčností, 
uvědomuje si, že v nich je její sláva. „Jaké 
blaho pro mne“, říká při narození Ašera, 
„všechny ženy mne budou blahoslavit.“ 
Ašer znamená Blahoslav. A to ještě Lea neví, 
že ji nebudou blahoslavit jen ženy, nýbrž i 
muži! A nejen v jejím okolí a v její době, ale 
navždy a všude. Budou to totiž právě Leini 
synové Juda a Lévi, ze kterých vyrostou ta 
nejdůležitější pokolení Izraele. Z kmene 
Juda vzejde Král Boží, Mesiáš. 
 Jak je nakonec důležitá ta nemilovaná, 
odstrčená!? Pravda, nikdy nezískala lásku 
svého muže. Lea ale měla lásku a milost 
Boží. A to, jak se ukazuje, je ten největší dar.

JH - NL 

  Maminka s dědečkem a celou rodinou žili 
dost skromně. Doma jedli většinou to, co 
se nahospodařilo a vypěstovalo. Bylo toho 
hodně. Z obilovin to bylo žito, pšenice, 
oves, ječmen. Z luštěnin si ještě pamatuji 
bob, který jsem měli rádi, pak hrách, fazole, 
čočku, proso a pohanku. Toto všechno se 
pěstovalo na šesti hektarech pole. Všechno 
se obdělávalo ručně a koňmo. Používala se 
motyka, vidle, hrábě, někdy lopata a kosa.          

Děti pracovaly všechny od šesti let svého 
věku. Musely také pást dobytek. Naši vždy 
chovali šest dojnic, býky, prasnice, aby byla 
malá prasátka, která se prodávala. Jako 
vnuci  jsme na řetězech pásli dvě krávy. K 
večeru nám byla zima, tak jsme prosili, aby 
nás pustili s malou potřebou domů, která 
obyčejně skončila na zahřátí bosých nohou. 
 Boso se vlastně chodilo po celý rok. Na 
podzim, když už pole byla holá, se děti 

zahřívaly u ohníčků spal-
ováním bramborové natě a 
opékáním brambor, které se 
horké přehazovaly z ruky 
do ruky. Krávy se už pásly 
volně a nemohly nikde, ani 
sousedům uškodit. Děti se 
tak mohly věnovat hrám. 
Dlouho do večera se ozýva-
ly po našemu nejrůznější 
„halekačky“. „Halekum jo 
něsym šupy žebrokum a 
tvarůžki židom, židum, že se 
za rok vydum, vydum.“ 
 My jsme se hlavně těšili 
na teplo domova a teplou 
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večeři. Jedlo se pouze dvakrát denně. 
Maminka s několika dětmi už měla 
připraveno krmení, nanošenou slámu a ve 
chlévě nastláno. Stačilo dát krávám napít, 
podojít a do studeného místa uložit mléko, 
aby ráno mohla maminka sebrat smetanu. 
Starší děti už měly nanošenou vodu, kterou 
přinášely v dřevěných nádobách – putnách. 
Většinou jsme večeřeli všichni společně. 
Čekala nás žitná krupice s mlékem. U stolu 
každý dostal dřevěnou lžíci, malí malou, 
velcí velkou. Jídlo se dalo do největší 
keramické mísy. Všichni, kdo byli doma, se 
posadili kolem ní. Maminka nebo někdo z 
dětí se hlasitě pomodlily, požehnaly, ona 
stála u nich a učila je slušně jíst, nemlaskat, 
nesrkat, nabírat přiměřeně, aby se všichni 
najedli, i ti nejmenší a nikdo neměl hlad. 
Děti poděkovaly Bohu a mamince, která 
jedla jako poslední. Na ni už moc jídla nez-
bylo. Když se v neděli všichni sešli, bylo jich 
s dědečkem a maminkou, pokud ještě žila, 
deset. To měl tatínek jako švec co dělat, aby 
uživil celou rodinu. Práce bylo stále dost. 
  Žilo se z toho, co se vypěstovalo na poli. 
Dvakrát týdně jezdili s trakařem na trh. 
Prodávalo se mléko, máslo – tvarované v 
dřevěných formách a zabalené v křenových 
listech, podmáslí, tvaroh, smetana, pšenice, 
která se vážila po kilu do sáčků na vypůjčené 
řetízkové váze od souseda. Naši na novoty 
neměli, protože museli zaplatit z usedlosti 
dluh, na který jim rodiče půjčili peníze. Za 
utržené peníze nakoupili potraviny jako 
cukr, a kávu, kterou nikdy nepili sladkou. 
Cukr potřebovali do koláčů, které se pekly 
dvakrát ročně, na Vánoce a na Velikonoce. 
  V Těšíně dědeček nakupoval u Žida kůži 
a nejrůznější ševcovské nářadí. Jako vnuci 
jsme uměli pojmenovat všechny věci v 
jeho ševcovské dílně. Na ševcovském stole 
měl nejrůznější náčiní jako snyp – zah-
nutý nůž na řezání kůže, šídlo, kterým se 
dělaly dírky a ze dvou stran se protahovala 
navlhčená dratev, klínky – hranaté hřebíky, 
aby v kůži pevně držely, kopyta na šití bot 
různých velikostí, verpánek, na kterém se 
sedí a šije u ševcovského šicího stroje. Na 
dědově stole bylo toho o mnoho více, nikdo 
se ale v jeho věcech na stole nikdy nesměl 

hrabat. Jako vnuci jsme v neděli odpoledne 
chodili navštívit dědečka a babičku, která ve 
dvaačtyřiceti letech zemřela. Děda se musel 
brzy oženit. Nová žena, kterou si vzal, byla 
velmi mladá a museli jí dokoupit roky, aby 
jim povolili sňatek. Také byla hezká a ke 
všem milá. Měli jsme ji všichni velmi rádi. 
Mezi dětmi z prvního a druhého manželství 
nedělala žádný rozdíl. 
 Na nedělní odpolední setkání jsme se 
vždycky těšili. Naši si vyprávěli své 
záležitosti a my děti spolu se staršími tet-
ami a bratranci okupovali novou, dvakrát 
vyhořelou stodolu. K našim hrám a řádění 
nám dali rodiče úplnou volnost. Starší nás 
tak trochu hlídali před úrazy a houpali 
na šikmo postavených fošnách. Na obou 
koncích seděly vždy dvě děti, aby to bylo 
vyvážené. To byla výška. Když nás to om-
rzelo, začalo se klouzat pomocí malých 
slaměných věchýtků. Vrcholem zábavy bylo 
skákání do sena a slámy za strašného řevu, 
kdo skočí z větší výšky. Ti nejstarší a nebojác-
ní skákali úplně až od samé špice nové, velké 
stodoly. Zábava pro tento den skončila. Pak 
jsme vymysleli bruslení. Kluci u dědečka 
měli brusle. My jsme si chtěli se sestrou a 
bratrem také trochu zabruslit. Maminka 
nám to sice dovolila, ale tatínek ne. Křičel, 
že se na nás nebude dívat, až si dolámeme 
„hnáty“, když zjistil, že jsme utekli, šel za 
námi a začal nás páskem vyplácet. Křik 
uslyšel dědův pes a kousl ho do nohy. To 
byl další důvod k výprasku. Museli jsme si 
sami přinést „dudky“, které byly schované 
pod skříni. Mít takové výchovné pomoc-
níky byla hanba jak pro děti, tak pro rodiče. 
Našim je daroval strejda Jindra. Postupně 
společnými silami jsme dudky zlikvidovali. 
Najednou tu prostě nebyly. Můj tatínek neb-
yl proti tělesným trestům, ale držel se těch 
biblického přísloví: „Nepřipravuj chlapce o 
trest! Nezemře, když mu nabiješ holí, jeho 
život vysvobodíš od podsvětí.“ 
 Maminka musela pracovat od útlého mládí. 
Byla to její povinnost od pěti let jejího dětství. 
Mě nemocnou, přišla dcera s maminkou 
navštívit. Posadila se vedle mne na postel a 
dodala: „Jak dlouho nás budete ještě trápit s 
tím nicneděláním?“ Já říkám: „Vidíte, že píši 
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o vašem životě.“ „No to je dobré, a co mám 
dělat já?“ „Maminko, raději dnes zazpíváme 
ke cti a chvále Pána Krista Ježíše.“ Já začnu 
zpaměti a ona se přidává: 
„Choditi s Pánem, jaká slast,
prameni blaha, nebes vlast,
on sám mír dává,
on jen sám,

šťasten jsem, s ním-li chodit mám.
Nauč mne tobě sloužit víc,
Nauč mne míti jasnou líc,
Nauč mne pravdu tvoji znát,
Nauč mne bližní milovat.“
Tak jsme se před spaním rozloučili.

HOŠ-U

zralý Boží muž

2. díL - jeN jedNou žeNatý
“Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou 
ženatý...” 1. Tim. 3,2

  Další vlastností v našem výčtu požadavků 
na zralého Božího muže je “jen jednou 
ženatý”. Ona to vlastně vůbec není vlast-
nost, je to definice stavu. Jestliže minule 
jsme se zabývali bezúhonností, tentokrát 
budeme přemýšlet nad tímto zvláštním 
požadavkem.

  Hned na úvod je třeba říci, že český eku-
menický překlad je v tomto místě velmi 
nepřesný. Daleko výstižnější jsou jiné české 
překlady, které daný text překládají jako:
“jedné manželky muž” Bible kralická
“muž jedné ženy”  Jeruzalémská bi-
ble
“věrný manžel”  Bible21
 
Zcela zřejmě vidíme, že se vůbec nejedná o 
odpověď na otázku, kterou nám ekumen-

ický překlad jakoby podsouvá: “kolikrát 
ženatý může být biskup?”, ale spíše se jedná 
o věrnost a sexuální čistotu. Samozřejmě se 
tento text vztahuje nejen na ženaté muže, 
ale i na svobodné. Také pro ně platí pravidla 
sexuální čistoty a věrnosti, i když v trochu 
jiné rovině.  

  Dostáváme se tedy do oblasti vztahů. Jak 
už ze samotného názvu vyplývá, jedná 
se o vztah intimní a nejbližší - vztah mezi 
mužem a ženou. Pokud vztah funguje, 
manželství je harmonické a vyrovnané a 
manželé vzájemně naplňují své potřeby, vše 
je v pořádku a zbývá dostatečná kapacita na 
další službu. Jestliže je ale manželský vztah 
narušen, partneři se trápí a řeší různé krize, 
tento stav se pak odráží do dalších oblastí 
života Božího muže a také do jeho služby. 
Autor biblického textu, apoštol Pavel, to vel-
mi dobře věděl, a proto umístil požadavek 
týkající se partnerských vztahů hned na 
druhé místo. Vyplývá nám z toho první 
důležitý poznatek:
  Harmonie v manželství přímo souvisí s 
kvalitou služby zralého Božího muže! 

  Co tím ale apoštol Pavel myslel, když napsal 
“jen jednou ženatý”?

  1 Pohanské zvyklosti ve starověku
 Nám křesťanům ve 21. století přijde 
samozřejmé, že Boží muž žije v intimním 
vztahu pouze s jednou - vlastní ženou, tedy 
manželkou. Abychom Pavlův výrok správně 
pochopili, musíme se vrátit do starověku:
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Pohanské zvyklosti měly vliv na také nově 
se utvářející se křesťanství. List Korint-
ským nám ukazuje, že křesťané v Korintu 
například tolerovali incestní vztah (muž 
+ nevlastní matka - viz 1. Kor. 5,1). V té 
době neexistovala ještě Bible, takže měřítka 
na morálku byla různá. Apoštolu Pavlovi 
záleželo na tom, aby křesťané věděli, že Boží 
muž má žít v manželství s jednou ženou a 
jen jí jediné být věrný. To co je dnes pro nás 
samozřejmost, v dřívější době bylo úplně ji-
nak.

  2, sexuální čistota zralého Božího muže
  V širší souvislosti platí, že Boží muž se má 
mít na pozoru před sexuálním pokušením. 
My muži máme sex velmi rádi, a proto se 
máme mít na pozoru, aby vše, co souvisí se 
sexem, bylo v mezích manželství.

 Každý normální muž je v dnešní době 
každodenně více či méně sexuálně pokoušen 
- internet, reklama, vyzývavé oblečení, atd. 
Ale pozor! Být v pokušení ještě neznamená 
hřešit. Důležitá je naše reakce na pokušení. 
Jak budeme na toto pokušení reagovat? 
Odoláme nebo se necháme unést? Pokud se 
necháme unést, je naše reakce špatná a ob-
jeví se hřích.

  Jak lze odolat sexuálnímu pokušení?

 Uvedu několik předpokladů pro mravní 
čistotu a odolnost vůči pokušení:

 a, dobré vztahy a komunikace s manželkou
 Základem dobrého vztahu (a sexu) v 
manželství je dobrá komunikace - je důležitá 
pro vzájemné pochopení a cítění. Pavel o 
tomto problému hovoří v 1. Kor. 7,1-5. Muži 
a ženy jsou pro sex jinak nastavení, často 
každý vnímají jednu věc úplně jinak. 
 Nedílným předpokladem funkčního a 
naplňujícího vztahu je dostatek času, který 
si muž a žena mají věnovat a vzájemné 
naplňování emocionálních potřeb. 

b, Prevence - nevyvolávejme riziko hříchu 
vědomým vystavováním se pokušení
 Když vím, že mám problém s ohněm, 

nepůjdu si hrát se zápalkami do stodoly. 
Stejně tak, jako bych šel do striptýzového 
baru a říkal si “určitě se nebudu dívat”...

c, Pravidelné studium Božího slova, modl-
itba a kontakt s věřícími
  Čeho je plná duše, to ovlivňuje tělo a je také 
zvenčí vidět. Fil. 4,8

d, Pozor na zahálku!
2. sam. 11, 1-2 
Jak dopadl král David, když jednou vynechal 
bojové tažení a v době nicnedělání se zakou-
kal do manželky svého bližního? Špatně!

e, “Přítel na telefonu”
  V případě potřeby vyhledej pomoc osoby, 
které důvěřuješ. Určitě je ve tvém okolí 
někdo, kdo tě vyslechne a pomůže ti. 
  Pozor! Muž v tomto případě nesmí vyhle-
dat pomoc jiné ženy a opačně!

  Druhý díl našeho seriálu o zralém Božím 
muži nás ujišťuje o tom, že podstata char-
akteru Božího muže se projevuje zejména 
navenek - ve vztazích, v postojích, v reak-
cích. To jsme se dozvěděli v prvním díle 
(bezúhonný) a potvrdili si ve druhém díle 
(jen jednou ženatý).

  žalm 119,9: “jak si mladík udrží svou stez-
ku čistou? musí se vždy držet tvého slova.”

 Milí mužové, kochejte se svými ženami, 
budujte radostné a láskyplné vztahy a usilu-
jte o čistotu před Bohem.

   Otmar H.
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otázky 

otázky o BoHu 
3. Co znamená slovo BŮH?
 Slovo Bůh není žádný akronym, tj. 
vytvořená zkratka z několika slov. Je to 
jméno, které vystihuje Boží podstatu během 
období, ve kterém se Bůh zjevoval lidem. V 
celé Bibli se vyskytuje mnoho Božích jmen a 
my si několik z nich zde představíme.
Elohim (Gen1,1) – jméno vyjadřující Boží 
trojjedinost v množném čísle
Eloah (41x v knize Jób) Elohim v jednotném 
čísle
El-Olam (Gn. 21,33) Bůh věčný
El-Shaddai (Gn. 17,1) Bůh všemohoucí
El-Roi (Gn. 16,13) Bůh, který mně vidí
Jahve (Gn. 2,4 a Ex. 3,15) „Jsem, který jsem“
Jahve-Rapheka (Ex. 15,26) Hospodin, který 
uzdravuje
Jahve-Nissi (Ex. 17,15) Hospodin je má ko-
rouhev
Jahve-Jireh (Gn. 22,13-14) Hospodin opatří 
(stará se)
Jahve-Shalom (Sd. 6,24) Hospodin pokoje
Jahve-Zidkenu nebo cidquenú (Jr. 23,6) Hos-
podin spravedlnost naše
Jahve-Roi (Ž. 23,1) Hospodin je můj pastýř
Jahve-Rofecha (Ex. 15,26) Hospodin lékař 
tvůj
Jahve-Zeboath ( mnohokrát – např. - Ž. 
24,10) Hospodin zástupů

4. Proč Boha není vidět?
  Adam a Eva mněli možnost vidět Boha z 
bezprostřední blízkosti, tváří v tvář. Jejich 
pád do hříchu je však od Boha oddělil. Bůh 
je svatý a nenávidí hřích, proto kvůli hříchu 
původní obecenství s Bohem skončilo ne-
jenom pro Adama a Evu, ale i pro nás 
všechny. „Bůh přebývá v nepřístupném 
světle“ (1Tm. 6,16) a my Ho můžeme spatřit 
až po naší smrti v Jeho otcovském domě. A 
cesta tam vede jedině skrze Pána Ježíše Kris-
ta – „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě“ 
(J. 14,6). 

5. může se Bůh učit?
  Učit se, znamená přijímat neznámé znalos-
ti… Bůh ale všechno ví: „Víš o mně, ať sedím 
nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat“ 
(Ž. 139,2). Pro něj neexistuje nic, co by se 
ještě mohl naučit. Jako Pánu nad prostorem 
i časem je mu minulost i budoucnost známa 
stejným způsobem a nám sděluje nadcháze-
jící události v prorockých viděních. A my 
zůstáváme do konce svého života těmi, kteří 
se stále něčemu učí. Nejdůležitější věci se ale 
dozvíme právě z knihy, kterou nám Pán dal.

LS - NL

zamyšlení 

koNFereNCe Pro muže 2014
  Devátý ročník konference pro muže měl 
téma “Dej tomu hloubku.” Vše, co na kon-
ferenci bylo řečeno, by šlo shrnout biblick-
ým veršem z Koloským 3,23: Cokoli děláte, 
čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem.
  Dnešní doba je uspěchaná, vše děláme v 
rychlosti a mnohdy i ledabyle. Nedokážeme 
tak dát tu správnou hloubku vztahu s 
Bohem, svobodní vztahu s přítelkyní, 
ženatí vztahu s manželkou a také s dětmi, 
nedokážeme navázat správné vztahy v 

církvi a ani se společností kolem nás.
  O přirovnání ve vztahu k Bohu nemusím 
ani použít příběh z Bible o králi, který zval 
známé na svatbu (Matouš 22,1-11). Stačí, 
když si vezmeme jednoduchou situaci, kdy 
si v dnešní době domlouváme přes mobil 
návštěvu u nás doma. Návštěva se nám ještě 
několikrát v týdnu ozve, aby upřesnila čas, 
a aby se ujistila, že pořád máme na ni vy-
hrazený termín, a pak v den návštěvy vše 
zruší, protože má nějaký jiný program. V 
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lepším případě zavolají, někdy ani to ne. Ve 
vztahu s Bohem taky nemůžeme říkat pořád 
dokola: „Ježíši, chci, abys byl v mém životě 
králem, přijď do mého života“, ale když 
přijde, máme dveře do svého srdce zavřené. 
Je to stejné, domluvili jsme si s ním schůzku 
a to schůzku v našem životě nejdůležitější. 
Chybí nám prostě komunikace s ním a 
naslouchání mu, co nám chce sdělit. 
  Ve vztahu k ženám je tento přístup v naší 
republice velmi patrný. Mladí střídají zná-
mosti mnohdy jen proto, aby nevypadali, 
že jsou divní, protože nikoho nemají. Jsou 
schopni se tolikrát zranit rozchodem, jen aby 
nebyli zastrčení někde vzadu společnosti. 
Neprožívají vztah do hloubky, a když ta-
kovýto vztah skončí svatbou, pokračuje 
to tak dál, až do úplného rozpadu. Opět 
chybí komunikace mezi oběma stranami. 
Hledáme raději vinu v druhých.
  Pokud jsou v takovém vztahu i děti, nemají 
šanci přesně rozpoznat, co je dobré. Tato 
nezodpovědnost ve vztahu se přenáší i na 
ně. Navíc jsou citově zmatené, neví, co se 
děje a kdo má pravdu. Jeden pár, který tvoří 
dva rozvedení lidé, a které nebudu jmeno-
vat, nyní řeší, že jejich děti z předchozího 
manželství chtějí být s druhým rodičem. 
Dost to řeší, že je děti zradily a že další děti 
raději nechtějí. Kdy a od koho ale přišla 
první zrada, navíc zrada, která dopadla na 
nevinné?
  Hlubší vztah k církvi a vztah ke společnosti 
kolem nás spolu úzce souvisí. Naše církve 
jsou tvořeny pořád pouze lidmi. Mnohdy 
jsme nedokonalí, nespolehliví, leniví, rádi 
otálíme. V práci, doma a všude jinde, když 
se sejdou lidé podobných návyků, to nedo-
padne dobře. Ono termíny nikdy nehoří, 
možná jenom doutnají. Není čas si popoví-
dat, je něco v televizi, atd..
 Navíc když máme strach vrhnout se 

do hlubiny tohoto vztahu, nikoho neza-
chráníme. Nebo nemáme strach, ale je nám 
to jedno? Je to jako ten starý vtip o policistech 
na břehu řeky, kdy vidí tonoucího člověka, 
který volá: „Pomoc, já se topím“. Když se 
ho zeptají: „A umíte plavat?“, dočkají se 
odpovědi: „ne“. Na to mu jen odpoví:  „My 
taky neumíme a nehulákáme kvůli tomu 
na celé kolo“. Budeme se chtít učit „plavat 
v hlubinách“ nebo budeme čekat, až nás to 
někdo jiný naučí? Budeme spokojeni, že jsou 
ve sboru i jiní plavci, kteří už plavat umí a 
někoho můžou zachránit?
 Když jakýmkoli naším vztahům dáme 
hloubku, ucítíme tu správnou chuť života, 
kterou může dát pouze Ježíš. Chtějme 
se od Něho učit, jak máme vše správně  
dělat. Nemějme strach dát nesmělým a 
zastrčeným lidem někde vzadu kostela nebo 
kolem nás ve společnosti radu, jak správně 
plavat v hlubinách našich vztahů. Všichni 
potřebujeme někdy pomoc a třeba zrovna 
na ni čekají. Třeba je vidíme už léta a oni se 
pořád topí. Třeba jsme jediní, kdo vidí, jak se 
topí. Necháme je utopit se? Máte taky někdy 
strach jako já, že sami neumíte plavat a hro-
zí, že při záchraně se sami utopíte? Víme, 
čemu věříme?

Jaromír Fober 

dáNoviNky: Projekt jméNem mødestedet
  Jakožto vesnické dítě, které se narodilo v 
pohraničí lokalitě, jsem nikdy nevnímala 
velký rozdíl mezi Čechy, Slováky a Poláky 
a nikdy mě ani nezajímala otázka migrace 
mezi státy, stěhování za lepším do jiné země 

a přizpůsobování se jiné kultuře a jazyku. 
Ve svém projektu tady v Kodani jsem proto 
prvních pár týdnů byla trochu mimo. Ono 
totiž hodně věcí pro mě byly nové a nez-
vyklé. 
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 Například, poprvé v 
životě jsem se setkala 
s praktikujícími mus-
limy, jak pasivními, 
aktivně vyznávajícími 
i radikálními. Párkrát 
jsem luštila arabské 
písmo na dokumentech, 
které se musely odevz-
dat imigračními úřadu. 
Poprvé jsem vstoupila 
do mešity uprostřed 
dopolední modlitby 
a následně popíjela 
čaj s imámem a jedla 
perníčky. Vysávala jsem 
koberec v muslimské 
modlitebně a přitom mi vysavač vcucnul 
modlitební korálky, které tam poslední 
modlitebník ledabyle zanechal. Poprvé jsem 
slyšela odzpívat část Koránu v originálu. 
Taky jsem jedla pravé halal pákistánské, 
turecké a indické jídlo, což mě po dvou 
týdnech a vyrážce, která se mi vyhodila 
v obličeji po nadměrné konzumaci kari, 
přešlo. Poprvé jsem s muslimkami cvičila 
gymnastiku, tancovala s nimi a hrála s nimi 
kopanou i na honěnou. Poprvé jsem up-
letla něco jako mini šálu díky jedné turecké 
muslimce, která se mnou měla tu trpělivost 
a neomlátila mi ty jehlice po dvou hod-
inách o hlavu. Poprvé jsem viděla upřímně 
se smát ženy, které celý život musí řešit, 
jestli jim nejde vidět kousek kotníku, nebo 
paže. Jídávám s nimi každý den. Můžu hrát 
kulečník s muslimskými muži a nemusím 
se bát, že se mi něco stane, proto, že jsem 
křesťan a navíc žena. Některé z nich vidím 
zoufalé, když přinesou plnou složku dán-
ských dokumentů, které musí pro úřad vy-
plnit a vůbec jim nerozumí. Některé z nich 
vidím plakat, protože ani po deseti letech, 
které strávily v dánských imigračních 
táborech, nemohou dostat dánské občanství 
a jsou proto nuceni do osmačtyřiceti hodin 
opustit zemi a vrátit se zpět tam, odkud 
utekli, protože se báli o svůj život. 
  Nikdy předtím jsem netušila, co znamená 
život imigranta a navíc muslima. Pro-
jekt Mødestedet, což v překladu znamená 

“místo setkávání”, poskytuje muslimským 
imigrantům tady v Kodani prostor, kde se 
spolu mohou setkávat, vypít si silný černý čaj 
nebo kávu, požádat o pomoc s vyplňováním 
nejrůznějších lejster, vyplakat se na rameni 
někomu, kdo je pochopí, nebo rozumí jejich 
jazyku a cítit se hlavně v bezpečí. Součástí 
tohoto místa je malá modlitebna, obrovská 
kuchyň, počítačová místnost, studovna a 
kanceláře pracovníků. Některé ženy i muži 
tráví na tomto místě každý den několik ho-
din, protože nemají v Dánsku ani rodinu 
ani jiné přátele, jsou jednoduše naprosto 
sami. Někteří tady přichází i s rodinami, 
protože se zde často vaří levná jídla, někteří 
dokonce projevují zájem o křesťanství a 
protože Mødestedet spolupracuje s místním 
luterským sborem, tak i této pomoci se jim 
dostává. 
Když jsem sem přijela, byla jsem plná 
pochyb a vlastního strachu z naprosto 
jiného náboženství, což moje supervizorka 
brzy vycítila. Je věřící osobou a na tomto 
místě pracuje už mnoho let, proto si mne 
vzala bokem a velmi prakticky mi sdělila, 
že všichni jsme především lidé a až pak 
bílí, černí, věřící, nevěřící, muži nebo ženy, 
přátelé nebo nepřátelé a Bůh nám v každém 
slově Nového zákona sděluje, že se máme 
vzájemně milovat a chodit v lásce tak jako 
Kristus miloval nás. Musím se přiznat, že jsem 
si připadala hloupě, protože jsem tak nějak 
sama od sebe očekávala, že budu ve svém 
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věku mnohem tolerantnější a připravenější 
na takové situace, ale je pravda, že pokud 
se člověk s ničím takovým v životě nesetká, 
nemůže od sebe očekávat zázraky. Co je ale 
pro mne důležitější než připravenost nebo 
nepřipravenost, je výzva. Vyzývat sebe 
sama ke konfrontaci s neznámým není něco, 
čeho bychom se měli bát, protože nás to in-
formuje o běhu událostí. Zjistíme sami, že 
věci nejsou vždy jen černé nebo bílé a pokud 

jde o lidi, naučíme se tolerovat (netvrdím 
souhlasit) své bližní a milovat je mnohem 
víc i s jejich chybami a nedokonalostmi. A 
co můžeme čekat, že nám z toho bude ply-
nout? Šťavnaté ovoce lásky agapé, ke které 
nás Kristus vyzývá. 

Z Kodaně srdečně zdraví Zuzi a Kuba Smyčkovi

po stopách Lukášova evangelia

o ztraCeNé ovCi, ztraCeNém PeNízi a 
marNotratNém syNu, Lukáš 15
  „Kdo z vás, má-li sto ovcí a jednu z nich by 
ztratil, nezanechá těch devadesát devět v pustině 
a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne? A 
když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ram-
ena, přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne 
jim: ‚Zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl 
svou ovci, která se ztratila.‘ Pravím vám, že tak 
bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, 
který činí pokání, než nad devadesáti devíti 
spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“

  Všechny tři podobenství tvoří celek, 15. ka-
pitola Lukášova evangelia je rétorickou jed-
notkou.  Dvě podobenství jsou malá a třetí 
stěžejní, třetí je zároveň velké – vrcholné po-
dobenství Lukášova evangelia.
Rétorickou jednotkou je oddíl písma, ve 
kterém spolu ona tři podobenství souvisí, 
někde vrcholí a mají společný cíl. Dva malé 
nás připraví na třetí velké, doplňují se a 
stupňují se – toto je jejich funkce.
Úvod je velice důležitý, vypovídá o 
posluchačích. Byli tam zákoníci, farizeové, 
hříšníci a Ježíš, ten je mezi nimi. Ježíš na atak 
farizeu poví tři podobenství, je to velmi po-
hotová a rychlá reakce, možná trochu iron-
ická.

1. podobenství o ztracené ovci
 Podobenství je postaveno jako jedna velká 
řečnická otázka - tak, že je na ni jednoznačná 
odpověď. V jedné řečnické otázce je celý 
děj podobenství. Ovčák kvůli jedné ovci 

opouští celé stádo, 99 nechá na pustém 
místě a jde hledat pouze jednu. Z ekonom-
ického hlediska je to zcela nepřijatelné. Zde 
je vidět, že tady fungují jiné principy. 1 ovce 
vs. 99. Hlavní postavou je ovčák, kterého si 
Ježíš vybral. Ovčák může být metaforou po 
Hospodina, ale Ježíš už tímto příměrem pro-
vokuje. V Ježíšově době ovčáci patřili mezi 
zakázána povolaní, bylo jimi opovrhováno 
a patří k nejnižším ve společnosti. Izrael už 
leccos přijal od Řeků, věnoval se řemeslu, 
žil ve městech, byl poznamenán řeckou 
kulturou. Už podobenství a příměr ovčáka 
do společnosti nezapadá. Toto podoben-
ství Ježíš vysloví proti farizeům, kteří mu 
ukládají o život. Nejdříve vidíme ovčáka, 
ovce a ztracenou ovci, ale podobenství je 
zapotřebí rozkrýt - kdo je kým, kdo jsou cel-
níci a kdo farizeové.

2. podobenství o ztraceném penízi
 Obě podobenství jsou spojena spojkou 
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„nebo“, úzce spolu souvisí, dá se říct, že jsou 
párová. Deset stříbrných mincí mohlo tvořit 
korunku, kterou si nasazovala nevěsta, bo-
haté nevěsty měly korunku s mnoha mince-
mi, třeba i zlatými, toto byla chudá nevěsta. 
Ona jednu ztrácí a ostatních devět nechá 
na místě a kvůli té jedné hledá. Palestin-
ské domy byly malé, vymetalo se s lampou 
nebo svíčkou a vymetalo se ven. Nalézt něco 
malého bylo obtížné. 
 Opět se objevuje paradox, kdy drobnost 
malého nalezeného silně kontrastuje s ve-
likým, žena i ovčák se chovají stejně, z nále-
zu se hodně radují, svolávají sousedy a osla-
vují nalezení malého.
 Ovce se ztrácí = peníz se ztrácí, v řeckém 
textu je však použito sloveso „zahynouti“. 
V podobenství o marnotratném synu, když 
se syn vrací, otec druhému synovi taky 
vysvětluje, že jeho syn byl mrtev a zase žije. 
Mince je předmět a ta nemůže zahynout. To 
znamená, že tyto dvě podobenství nás mají 
připravit na třetí hlavní podobenství o mar-
notratném synu. 
  Chce-li Ježíšův posluchač / čtenář podoben-
ství pochopit, musí do něj vstoupit. Farizeo-
vé podobenství znali z rabínských příběhů a 
určitě se snažili se z některou z postav iden-
tifikovat. Ježíš to věděl, předpokládal to a 
proto dovolil byl ostrý. Čtenář se musí iden-
tifikovat s ovcí, ale se kterou? S tou která se 
ztratila, nebo s tou ve stádě. Návod k tomu, 
kdo je kdo je v závěru podobenství, kde se 
píše, že v nebi je větší radost nad jedním 
hříšníkem než nad 99 spravedlivými, kteří 
pokání nepotřebují. Tedy 1 ztracená ovce =  
hříšníci, naproti tomu 99 ovcí = spravedliví, 
kteří nepotřebují pokání. 
  Ovce ve stádě jsou ponechány na pustém 
místě, jsou to ti, kteří nepotřebují pokání. 
Ve zbožnosti Izraele je však hluboké pokání 
nezbytné. Nebudou to náhodou farizeové a 
zákoníci, kteří se považují za spravedlivé a 
Ježíše zařadili k celníkům a hříšníkům? 99 
ovcí vypadá na první pohled velmi hezky, 
jsou pohromadě, jsou dokonalé, nepotřebují 
pokání. Naopak na tomto místě lze vidět 
Ježíšovu ostrost a cílenost jeho podoben-
ství. Nepotřebovat pokání, být na pustém 
místě a navíc bez pastýře, který se neraduje 

nad stádem, to je přiléhavé vylíčení samos-
pravedlivých strážců zákona, pohoršujících 
se nad Ježíšovým stolováním s hříšníky – z 
toho plyne jejich nadřazenost.
  Ve ztracené / zahynulé ovci rozpoznáváme 
celníky a hříšníky, kteří přicházeli poslou-
chat Ježíše a on k nim má tak blízko, že s 
nimi stoluje. Právě nad jejich nalezením se 
ovčák raduje. Ti, kteří byli z hlediska staré 
zbožnosti farizeů ztraceni, jsou nyní v čase 
přiblížení se Království Božího důvodem ra-
dosti pro nebesa. 
 Ježíšovým společníkům z nižších vrstev, 
kteří neměli vždy čistý štít, muselo po-
dobenství lahodit a zároveň je pobavit. U 
farizeů reptání přešlo v nenávist, protože 
paradoxů a ironie je až příliš.
 Stěžejní ve všech třech podobenstvích je 
radost. Radují se přátelé, sousedé a nebesa. 
Radost nebes posvěcovala konání ovčáka, 
které se zdálo farizeům netypické a zároveň 
se radují nad ovcí, která byla nalezena. 
Nebesa se radují nad hříšníky, celníky, pros-
titutkami, se kterými se Ježíš stýkal a kteří 
byli ochotni se nad jeho příběhem zamyslet, 
případně v něm mesiáše rozpoznat.
  Ovce je tam pasivní, aktivní je ovčák, který 
ovci najde, nese a raduje se, kolem ovce se 
vše děje. Naproti tomu na pusté místo, kde 
jsou ostatní ovce, nedoléhá nic. Peníz je 
taky pasivní. Opět centrální je radost. Pro 
nebesa a Ježíše je hříšník, který činí pokání 
velmi mnoho a pro farizeje a zákoníky velmi 
málo. V podobenství o marnotratném synu 
už jeho návrat je výrazem  pokáním , vše 
si uvědomil, přehodnotil a dobrovolně se 
vrátil. I v tomto příběhu můžeme jednotlivé 
postavy ztotožnit s farizei, zákoníky, celníky 
a hříšníky.

Jiří Lukeš
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ze staršovstva

sBorové sHromážděNí 

 Sborové shromáždění se uskutečnilo dne 
23. 2. 2014 v kostele Na Rozvoji. Zahájení 
bylo v 10:15 hod. Sborové shromáždění bylo 
ukončeno ve 12:20. 
Zúčastnilo se ho 122 členů s hlasovacím 
právem.

Celkem členů s hlasovacím právem: 780 
členů
Přítomných členů s hlasovacím právem: 122 
členů
Procentuální účast: 15,5 %

Program:
1. Zahájení a modlitba
2. Volby pro sborové shromáždění: volba 
předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, 
skrutátorů. 
3. Zpráva o činnosti staršovstva
4. Zpráva o duchovním životě sboru a 
činnosti jednotlivých složek
5. Zpráva o hospodaření sboru v roce 2013. 
Hlasování, vyjádření souhlasu/nesouhlasu 
se zprávou
6. Zpráva revizní komise. Hlasování, 
vyjádřen souhlasu/nesouhlasu se zprávou
7. Volba revizorů finančních toků pro rok 
2014. Hlasování 
8. Volba členů inventarizační komise. Hlas-
ování
9. Zpráva o zřízení církevní školky Loďka. 
Diskuse. Hlasování, vyjádření souhlasu/ne-
souhlasu 
10. Návrh rozpočtu na rok 2014. Hlasování 
o návrhu rozpočtu, vyjádření souhlasu/ne-
souhlasu
11. Volba druhého faráře br. Mojmíra 
Blažka. Volba
12. Zpráva o činnosti mládeže a dorostu
13. Závěr

 Sborovému shromáždění předsedal na 
základě volby náš kurátor Karel Labaj ml., 
zapisovatelem byl David Harok, ověřovatelé 
zápisu Jaroslav Sabela a Vanda Iwaszková a 

skrutátoři Martin Stařičný, Jiří Chroboczek, 
Ilona Machandrová a Tomáš Šmít.
 Následovalo předčítání zpráv: o činnosti 
staršovstva (prezentoval Karel Labaj), o 
duchovním životě sboru a činnosti jednot-
livých složek (prezentoval Marcin Pilch), 
o hospodaření sboru v roce 2013 (prezen-
tovala Eva Šmítová) a zpráva revizní komise 
(prezentovala Božena Gašová). Revizní 
komise přišla s dvěmi závěry 1) S ohledem 
na vysoké platby za vedení účtu prověřit, 
zda nejsou jiné možnosti vedení účtu v 
jiných peněžních ústavech, kde by poplatky 
byly nižší. 2) Zavést program (software), 
který by umožňoval sledovat finanční toky 
v reálném čase. 
 Dále proběhla volba revizorů finančních 
toků pro rok 2014. Zvoleni byli Božena 
Gašová, Olga Humplíková, Ilona Machan-
drová, a volba členů inventarizační komise, 
kde byli zvoleni Kamil Szczurek, Jarmila Ja-
worská, Jiří Jaworský. 
 Následovala zpráva o zřízení církevní 
školky Loďka (prezentovala Lenka 
Chrobočková) Uvedla, že staršovstvo 
podpořilo myšlenku založení školy Loďka, 
byly zahájeny potřebné administrativní 
práce. Byla zřízena školská právnická osoba. 
Ministerstvo školství školku schválilo a 
bude zapsána do rejstříku škol a školských 
zařízení. Tento krok je pro fungování školky 
důležitý, od ministerstva bude školka čerpat 
peníze, které pokryjí chod školky – provozní 
náklady, platy učitelek a jedné pomocnice, 
školní pomůcky, hygienické, úklidové a 
kancelářské potřeby. Školka bude provo-
zována ve sborové budově v místnosti jídel-
ny. Budou následovat drobné stavební úpra-
vy. Již letos bude zahájen zápis a v novém 
školním roce by měla školka již plně fungo-
vat. Sborové shromáždění volbou schválilo 
záměr školky.
 Návrh rozpočtu na rok 2014 (prezentoval 
Zdeněk Kuboň), návrh byl volbou schválen 
v plném rozsahu.
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 Následovala volba druhého faráře sboru 
Mojmíra Blažka, kterou vedl František 
Hruška.
S ohledem na skutečnost, že se sborového 
shromáždění nezúčastnila nadpoloviční 
většina voličů zapsaných v seznamu členů 
s hlasovacím právem a v souladu s us-
tanovením čl. 9 bodu 5., byla volba faráře 
provedena nejméně 30 min od ohlášeného 
počátku shromáždění a vykonána pouze z 
počtu přítomných voličů.  
 Skrutátoři podle seznamu členů s hlaso-
vacím právem ověřili, zda všichni sborovní-
ci, kteří jsou podepsáni na prezenční listině 
mají hlasovací právo. 
  Br. Hruška oznámil, že všechny náležitosti 
stanovené Jednacím a volebním řádem byly 
náležitě splněny. Sborové shromáždění 
bylo včas ohlašováno, staršovstvo se s 
kandidátem dohodlo na obsahu povolací 
listiny a dalších dohod, které s ní souvisejí, 
připravili jejich písemný návrh, zaslali je 

seniorovi a dále na synodní radu. Ta vydala 
pokyn k volbě. Dále oznámil, že již uběhlo 
30 min od zahájení sborového shromáždění 
a je možno k volbě přistoupit s přítomnými 
členy s hlasovacím právem.
  Proběhlo rozdání a sběr hlasovacích lístků. 
V čase počítání hlasů Štěpán Janča prezen-
toval zprávu o činnosti mládeže a dorostu.
Poté br. Hruška přednesl výsledky volby.
Členů s hlasovacím právem: 780
Přítomných členů s hlasovacím právem: 122
Hlas PRO 93
Hlas PROTI 8
Hlas ZDRŽEL SE   21  
   
Sborové shromáždění zvolilo Mojmíra 
Blažka jako druhého faráře sboru.

Celý návrh rozpočtu na rok 2014, který byl 
sborovým shromážděním schválen, najdete na 
stranách 16-17. 

pro chytré hlavičky

stromy v BiBLi
  Pro tento kvíz mě inspiroval časopis  dětí 
nedělní besídky při SCEAV – sbor Návsí.

1. Z jakého dřeva na Boží příkaz postavil 
Noe svoji  archu?  ( 1. Moj.6,14 )
2. Holubice se vrátila do archy s lístečkem  
jakého stromu? ( 1.Moj.8,11 )
3. Jaké dřevo použil král Šalamoun na 

přikrytí postaveného chrámu? ( 1.Král.6,9 )
4. Na jaký strom vylez l Zacheus, aby uviděl 
Ježíše? (Luk.19,4 )
5. Z jakého stromu si máme vzít poučení? 
(Mar.13,28 )

Najděte si chvilku a otevřete své Bible! 
   RK - NL 

zamyšlení

LáskyPLNé vztaHy ve sBoru
  Žijeme ve společenství sboru, kde jsou lidé 
různého charakteru, různého temperamen-
tu, různých představ, různých obdarování 
ke službě, lidé s odlišným vztahem ke Kris-
tu. Tito lidé nám byli svěřeni, abychom se o 
ně duchovně starali. 

od čeho se odvíjejí láskyplné vztahy ve  
sboru? 

1. jako první a nejdůležitější je postoj k 
ježíši kristu!
  Kým je pro mě osobně Ježíš Kristus? Ne, 
kým by měl být, nebo, že jsem slyšel, kým 
je pro druhé, ale čím je pro mě osobně? Jaký 
je můj vztah ke Kristu? Není ničím novým, 
že lidé mohou 80 let chodit do kostela, 
poslouchat Boží slovo a Kristus pro ně je 
pouze dobrým člověkem, někým, kdo snad 
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uměl dobře mluvit nebo hlásal dobro mezi 
lidmi. To je ale velice málo. Co učíme, co 
zvěstujeme, tím vlastně vychováváme další 
generace, které budou dál nést odpovědnost 
po nás. Co jim předáme, to oni zase předají 
dál jiným. Společně s učedníky můžeme 
vyznat: 
  Jan 6,67-69: Ježíš řekl Dvanácti: “I vy chcete 
odejít?” Šimon Petr mu odpověděl: “Pane, 
ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného 
života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty 
jsi ten Svatý Boží.” Uvěřili jsme a poznali 
v životě, že On je Svatý Boží. Máme nový 
počátek ve svém životě.
 2.Kor. 5,17-18: Kdo je v Kristu, je nové 
stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu 
nové! To všecko je z Boha, který nás smířil 
sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, 
abychom sloužili tomuto smíření. Kristus 
působí všechno nové v mém životě. Od 
tohoto vztahu se odvíjí láskyplný vztah k 
ostatním lidem ve sboru. V zrcadle Božího 
slova vidíme, jak jsme mnoho dlužni lidem.      
Řím 13,8: Nikomu nebuďte nic dlužni, než 
abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo 
miluje druhého, naplnil zákon.

2.  dávejte přednost jeden druhému:    Řím. 
12,10 
 Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě 
dávejte přednost jeden druhému. Pokud 
se jedná o láskyplné vztahy, pak všude 
bude figurovat láska. Mám za to, že dávat 
přednost jeden druhému tvoří láskyplné vz-
tahy. Není to žádná konkurence, ani nějaká 
dravost. Musíme si uvědomit, že sloužíme 
stejnému Pánu a náš pohled je zaměřen 
stejným směrem. Kristus si vážil každého 
člověka. Vážíme si každého člověka, který 
je v našem sboru? Řím 14,1: Bratra ve víře 
slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se 
s ním o jeho názorech. 
  Řím. 15,7: Proto přijímejte jeden druhého, 
tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.
 Žid. 13,2: s láskou přijímejte i ty, kdo 
přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to 
tušili, měli za hosty anděly.  číme se vážit 
si každého člověka, který má různá ob-
darování, různé radosti i různé starosti. 

3. mějte zájem jeden o druhého:  židům 
10,24: 
  Mějme zájem jeden o druhého a povzbu-
zujme se k lásce a k dobrým skutkům.  Mít 
zájem jeden o druhého a povzbuzovat se 
k lásce a dobrým skutkům je další dílem 
láskyplných vztahů ve sboru. Ti, kteří 
přicházejí do sboru, si zapamatují právě 
to, jak se o ně zajímáme a zda si jich někdo 
všimne. Všimnout si, říct pěkné slovo, 
zeptat se, to jsou věci, které vůbec nejsou 
samozřejmostí a ještě mnoho se musíme 
učit. Kristus měl zájem o každého člověka. 
Nedělal rozdíly. Jakub 2,2-4: Do vašeho 
shromáždění přijde třeba muž se zlatým 
prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také 
chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete 
svou pozornost tomu v nádherném oděvu 
a řeknete mu: “Posaď se na tomto čestném 
místě,” kdežto chudému řeknete: “Ty postůj 
tamhle, nebo si sedni tady na zem.”
  Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali 
se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně?  
Pokud zanedbáme tuto příležitost, může to 
mít dalekosáhlé následky.

Jiří Kaleta

farář sboru SCEAV v Písku 

Pokračování v příštím čísle.
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ze života sboru

kŘty, PoHŘBy, juBiLaNti 
křty v únoru
Tina Gerlichová
Vojtěch Novák

Pohřby v únoru
Helena Stonawská
Libuše Kohutová
Wanda Lasková
Vilém Szuścik

Březnoví jubilanti 
Irena Křemenáková
Lyďie Nogová
Valter Klein
Adolf Walek
Heinz Sperlich
Karla Gojdičová
Jaroslav Delong
Otto Brudny
Helena Labziková

co nás čeká
V neděli 2.3. se koná další evangelizační 

odpoledne na téma Jóga nebo následování 
krista? Slovem přislíbili 
posloužit manželé Jírovi z 
Havířova. Místo konání: Sál 
přístavby, čas 15:30. Zveme 
všechny.

Připravujeme další z cyklu 
„párty“ tentokrát s tématem 
mléka. Bude se konat v sobotu 
8.3. v 16:30 hod. ve sborovém 
sále.

7. mezidenominační setkání 
žen  „od dívky až po babičku“ 
se bude konat 5. dubna v 
Křesťanském centru na ulici 
Slovenská 3. Téma: Duši mou 
občerstvuje. Z programu: 
dopolední semináře - řečník 
MUDr. Darina Sedláčková: 
Jak zacházet se svými 
emocemi,  osobní svědectví 
lékařky, dotazy + chvály, 
modlitby. Odpoledne nejen pro 
manželské páry - řečníci Darina 
a Karel Sedláčkovi: Úskalí 
párové komunikace, Řešení 
konfliktů. Registrace na www.
konference-zen.cz do 30.3. 
Platba 100 Kč na místě. 

25. dubna se uskuteční 

koncert polské skupiny tGd, v kostele 
SCEAV Na Nivách v 19 hodin. 

v prostorách přístavby evangelického kostela Na Rozvoji v Českém Těšíně.

BĚHEM SVÉ PLAVBY LOĎKA NABÍZÍ:
- křesťanské zásady chování k velkým i malým

- biblické příběhy

- výchovu ke zdravému a aktivnímu způsobu života

- výuku angličtiny

- environmentální výchovu

- prvky Montessori pedagogiky

- hudební výchovu

- pohybovou výchovu

- dramatickou výchovu

- rodinnou atmosféru

- maximální spolupráci s rodiči

- tvořivé dílny s rodiči

- doplňující programy a projekty

do Církevní mateřské školy

Dovolujeme si vás tedy pozvat k zápisu dětí ve dnech

12. 3.–13. 3. 2014 v době od 15.00 do 17.00 hodin

LOĎKA
Církevní mateřská školka LOĎKA, jejímž zřizovatelem je Evangelický sbor a.v.

ČCE Na Rozvoji, byla schválena ministerstvem školství.

ZÁPIS DĚTÍ

Příslušnost k církvi není podmínkou!

Bližší informace a přihlášky ke stažení
od 1. 3. 2014 na www.narozvoji.cz.
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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

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. 

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. 

Koupím starší zachovalé a pojízdné 
osobní vozidlo s nízkou spotřebou. Cena 
tak do 30 tis. Tel. 724 534 222.

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. 

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 Krawiecová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).

editace: Jana Foberová
tisk: David Harok
zodpovídá: Jana Foberová
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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,...

www odkazy
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