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Počet zaměstnanců: 2
Počet dobrovolníků: 30
Nejbližší tým:  AFC Třanovice, kategorie: 

chlapci a dívky 6-10 let
trénink: každé úterý od 17:00 do 18:30
místo: tělocvična ZŠ v Třanovicích (zimní 

období), školní hřiště v Třanovicích (letní 
období)

kontakt: Jana Wewiórková, tel.776 096 338, 
e-mail:janawew@seznam.cz

Cíle
Naším cílem je, aby v České republice 

existovala fotbalová služba. Služba, kde 
je skrze fotbal sdíleno evangelium, kde je 
umožněno překonat bariéry mezi církví 
a společností skrze fotbal. Cílem je, aby si 
hráči kromě fotbalových dovedností osvojili 
křesťanské hodnoty, díky kterým budou pro 
spoluhráče i fanoušky příkladem a najdou 
zdravý přístup ke sportu. Cíl v našich 
týmech je stejný, i když se způsob práce s 
různými věkovými skupinami a v různých 
týmech a prostředích liší. Náš program v 
sobě zahrnuje tři základní pilíře: 

1. Fotbal - učíme hrát fotbal a chceme 
pomáhat hráčům, aby se zdokonalovali a 

dosahovali co nejlepších výsledků.
2. Faith (víra) - Naděje - sdílíme s hráči 

naději, kterou jako křesťané máme, a která 
nás motivuje držet se morálních hodnot a 
zásad.

3. Future (Budoucnost) - Život - naším 
cílem je pomoci hráčům získat hodnoty, 
které jim pomohou žít život naplno. Mezi 
tyto hodnoty patří například láska, práce, 
odpovědnost, respekt. Podle nás má mít 
sport pozitivní vliv na celý život, ne být 

Vážení čtenáři,
právě jsme dosáhli poloviny prázdnin. Pro 

některé je to špatná, pro jiné dobrá zpráva. 
Hlavní je, že vychází srpnové číslo Nedělních 
listů, ve kterém Vám představujeme 
misijní organizaci Ambassadors. Můžeme 
se inspirovat biblickou ženou Deborou a 
odpovíme Vám na otázku: „Jaký je Bůh?“

Do našich vztahů - partnerských nebo 
manželských si nechme poradit sestrou 
Ludmilou, která vyjmenovává základní 
principy křesťanského vztahu. Ani tento 
měsíc jsme nevynechali cyklus „maminka 
vypravuje“. Blíží se žeň a budeme  s 
maminkou mlátit obilí.

Nechybí ani rubrika pro chytré hlavičky 
a taky výklad podobenství z Lukášova 
evangelia o zlých vinařích. Rovněž Vás 
pozýváme na tábor do Tyry, tentokráte 
formou fotoreportáže. Můžete zůstat klidně 
doma v teple.

Vtipně veršovaným fejetonem nahlédneme 
do domácnosti s třemi dětmi. 

Přeji Vám příjemný zážitek ze čtení NL.

David Harok
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Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji
čtení: Gen 32,22-31; Ž 17,1-7,15; Řím 9,1-5; Mt 14,13-21
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téma 

deBora

smyslem života.
Mezi naše aktivity patří organizování 

fotbalových týmů a klubů, pořádání 
fotbalových kempů a turnajů. Fotbalové 
turnaje organizujeme pro širokou veřejnost, 
pro děti, mládež i dospělé. Pro naše vedoucí 
zajišťujeme krátkodobé i dlouhodobé stáže 
v našich pobočkách po světě - především v 
USA, JAR, Anglii. Vysíláme fotbalové týmy 
na hráčská turné. Pořádáme školení pro naše 
vedoucí a trenéry i širokou veřejnost.

Co nás aktuálně těší: 
V současné době organizujeme program 

stáže pro naše vedoucí a dobrovolníky. 
Jde vlastně o určitý druh učednictví, kdy 
mají naši dobrovolníci možnost a čas se 
více učit od svých vedoucích a získávat 
zkušenosti ve službě. Jsme rádi, že se nám 

daří spolupracovat se sbory napříč církvemi 
a že na naše akce jezdí děti z celé ČR, stejně 
tak, že naše týmy pomáhají v evangelizaci 
místním sborům. V roce 2014 jsme oslavili 
20 let od doby, kdy první misionáři přijeli 
do ČR s myšlenkou oslovit společnost skrze 
fotbal. 

Co nás aktuálně trápí:
Chtěli bychom mít možnost více 

proniknout do fotbalového prostředí, kde 
bychom mohli oslovit a ovlivnit i závodní 
hráče. Překážkou je zázemí a finance. Naším 
cílem ale i tak zůstává podpora sborům v 
jejich sportovním misijním úsilí. 

Plánované novinky:
V současné době plánujeme otevření 

nového týmu nejen pro Romy v Nymburce. 
V roce 2016 bychom chtěli uspořádat opět 
mezinárodní turnaj v Praze.  

Pozdrav pro čtenáře Nedělních listů:
Děkujeme, že jsme vám mohli představit 

naší službu. Přejeme vám, aby váš sbor rostl 
co do počtu lidí i v duchovních obdarováních, 
abyste fungovali jako jeden tým, který plní 
pokyny svého trenéra. Budete-li chtít s námi 
spolupracovat, rádi se s vámi spojíme. 

Ondřej Mazaný, MSCH - NL

V Bibli je popsáno mnoho 
příběhů. Některé pro výstrahu, 
abychom nejednali podobně, 
jiné pro povzbuzení, abychom 
ve víře a snaze činit dobře 
vytrvali a pokračovali.

Zdánlivě méně významný 
je příběh Debory, ač nebyla 
tou známou prorokyní, která 
většinu lidí v souvislosti 
s tímto jménem napadne. Co o 
té méně známé Deboře z Písma 
víme je zapsáno v jednom 
jediném verši: „Zde zemřela 

Rebečina chůva Debora a byla 
pochována dole u Bét-elu 
pod posvátným dubem, který 
(Jákob) pojmenoval Posvátný 
dub pláče“. (Genesis 35,8)

To je všechno?!? Zmínka o 
pohřbu je přece posledním 
odstavcem každého 
smrtelníka.

V tuto chvíli se však musíme 
společně zamyslet hlavně nad 
tím, proč Bible vyzdvihuje 
smrt a pohřeb právě této 
ženy. Debora zřejmě musela 
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zaujmout důležité místo ve vývoji Jákobovy 
rodiny a ne bez příčiny se její postava 
dostala do Bible. Její život nám chce předat 
něco důležitého. 

Byla chůvou, což znamenalo, že byla 
otrokyní, majetkem druhého. Kromě jiných 
povinností vychovávala děti své paní. V 
této roli nebyla určitě sama. Ale mnohé jiné 
pěstounky zemřely a nezůstalo po nich ani 
stopy.

Neznáme přesně okolnosti, jak se Debora 
dostala do Betúelovy rodiny. Zřejmě byla 
„investicí“, kterou si mohly dovolit zámožné 
rodiny. Když Abrahamův služebník vybírá 
s Boží pomocí ženu pro Izáka, Rebeka 
(sestra Lábana) je z domu propuštěna i se 
svou chůvou, kterou klidně mohla dostat 
jako svatební dar od svých rodičů. V tomto 
případě Debora není jmenována, ale 
s největší pravděpodobností se jedná o ni. 
(Genesis  24, 59). Začlenění se do Izákovy 
rodiny byla pro ni osudná záležitost. Jejím 
hlavním posláním bylo vychovávat syny své 
paní. A přestože Jákob a Ezau byli dvojčata, 
můžeme se domnívat, že se starala hlavně o 
Jákoba. Zřejmě ji Rebeka poslala za Jákobem, 
který si odchází na příkaz svého otce Izáka 
vybrat svou nevěstu do domu Lábana, 

bratra své matky. (Genesis 28, 1-2).
Debora se stává hluboce zakořeněným 

členem Jákobovy rodiny. Její odchod na 
věčnost znamenal velkou ránu a ztrátu, 
nad kterou museli plakat. Určitě jsou na 
světě lidé, kvůli kterým nikdo nepláče. 
Naopak jejich odchod znamená úlevu pro 
okolí, které trpí jejich sobeckostí, neláskou a 
různými manýry. Pláč pozůstalých v těchto 
případech je divadlo. Ale pláč v případě 
úmrtí Debory nebyl přetvářkou. 

Jméno Debora znamená včela. Byla asi tak 
pilná a v přeneseném významu se podílela 
na „rozmnožování“. Hýbala kolébkou 
Ezaua a Jákoba a možná i kolébkou jejich 
matky. V jistém smyslu hýbala kolébkou 
světa Izraelitů. Debora nebyla ničí ženou ani 
matkou, byla jen chůvou, ale přece drahou. 
Její příběh nás učí tomu, že svou pozornost 
a lásku můžeme věnovat komukoli a že i 
člověk bez „rodiny“ nemusí na zemi žít 
zbytečně. 

Kdo chce, aby se jeho hrob stal Posvátným 
dubem, nad kterým se pláče, musí začít psát 
dějiny svého života ve skutcích ukazujících 
na milujícího Boha co nejdříve!

JH - NL

otázky

otázky o Bohu

13. Jaký je Bůh? Jaké jsou Boží vlastnosti? 
Při odpovědi na tuto otázku je dobrou 

zprávou zjištění, že toho, co se můžeme 
o Bohu dovědět, je skutečně mnoho. 
Ale poznat můžeme jedině to, co se Bůh 
rozhodl o sobě zjevit. Jedna z Božích 
vlastností, nebo charakteristik je „světlo“, 
což znamená, že On sám zjevuje informace 
o sobě samém (Izajáš 60:19, Jakub 1:17). 
Skutečnost, že Bůh nám o sobě dává vědět, 
není dobré ignorovat, protože by se nám 
mohlo stát, že nevstoupíme do Jeho slávy 
a odpočinku (Žid. 4:1). Stvoření, Bible a 
Slovo, které se stalo tělem (Ježíš Kristus), 
nám pomáhají poznávat, kdo vlastně Bůh 
je. Když pozorujeme nekonečnost, složitost, 

krásu a řád stvoření, můžeme vidět alespoň 
částečně, jak úžasný je Bůh. 

Začít můžeme tím, že Bůh je našim 
Stvořitelem a my jsme součástí Jeho stvoření 
(Gen. 1:1, Žalm 24:1). Bůh řekl, že stvořil 
člověka ke svému obrazu. Člověk stojí 
na nejvyšším stupni stvoření a má nad 
ním vládu (Gen. 1:26-28). Stvoření bylo 
poskvrněno „pádem“, ovšem stále nese 
pečeť Jeho díla (Gen. 3:17-18; Řím. 1:19-20).

Bůh je svatý, což znamená, že je oddělený 
od vší nemravnosti a Jeho hněv je namířen 
proti hříchu. Bůh vidí všechno zlo a Jeho 
hněv je namířen proti zlu; Písmo obvykle 
uvádí oheň spolu s Boží svatostí. Bůh je 
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zamyšlení

maNželství

popsán jako vše spalující oheň (Iz. 6:3; Abak. 
1:13; Ex. 3:2,4,5; Žid. 12:29). 

Bůh je zároveň milostivý – to znamená, že 
je dobrotivý, laskavý, milosrdný a milující. 
Kdyby nebylo Boží milosti, zbylé Boží 
vlastnosti by vylučovaly jakýkoliv přístup 
člověka k Bohu. Naštěstí tomu tak není, 
neboť On touží znát každého z nás osobně 
(Ex. 34:6; 1.Petr 1:3; Jan 3:16;). 

Bůh je věčný, což znamená, že je bez 
začátku a bez konce své existence. Je 
nesmrtelný, nekonečný (Deut. 33:27; Žalm 
90:2, 1. Tim. 1:17). 

Bůh je neměnný, což znamená, že se jej 
netýkají žádné změny; tj. Bůh je absolutně 
spolehlivý a důvěryhodný (Malach. 3:6; 
Num. 23:19; Žalm 102:26-7). 

Bůh je nesrovnatelný, což znamená, že 
žádný není jako On, není mu rovného, a On 
je dokonalý (2. Samuelova 7:22; Žalm 86:8; 
Iz. 40:25; Mat. 5:48). 

Bůh je nepostižitelný, není možno jej 
dokonale probádat a pochopit (Iz. 40:28; 
Žalm 145:3; Řím. 11:33-34).

Bůh je spravedlivý, což znamená, že 
všichni jsme si před Nim rovni, žádného 
neupřednostňuje (Deut. 32:4; Žalm 18:30). 
On neodpouští špatné skutky; pro Jeho 
spravedlnost a právo musely být naše hříchy 
vloženy na Ježíšova ramena a Ježíš musel 
projít Božím soudem, aby naše hříchy byly 
odpuštěny (Ex. 9:27; Mat. 27:45-46; Řím. 
5:21).

 Bůh je všemohoucí, což znamená, že má 
absolutní moc; může dělat všechno, co se 
rozhodne udělat (Zj. 19:6; Jerem. 32:17,27).     
  Bůh je všudypřítomný, což znamená, že 
je přítomen všude a v každé chvíli. To však 

neznamená, že Bůh je všechno (Žalm 139:7-
13; Jerem. 23:23). 

Bůh je vševědoucí, což znamená, že zná 
minulost, přítomnost i budoucnost, ví 
dokonce, co si myslíme v každé chvíli, a 
protože všechno ví, Jeho spravedlnost bude 
vždy dokonalá (Žalm 139:1-5; Přísl. 5:21).

Bůh je jediný, což znamená, že není jiného 
Boha, ale také to, že On je jediná bytost, která 
dovede uspokojit nejhlubší tužby a potřeby 
našeho srdce a jedině On je hoden našeho 
uctívání a oddanosti (Deut. 6:4). 

Bůh je svrchovaný, což znamená, že je 
suverénní a nikdo vědomě nebo podvědomě 
nemůže zmařit Jeho záměry (Žalm 93:1; 
Jerem. 23:20). 

Bůh je duch, což znamená, že je neviditelný 
(Jan 1:18; 4:24). 

Bůh je trojjediný, což znamená, že je 
ve třech osobách, které jsou stejné ve své 
podstatě, moci i slávě. 

Bůh je pravda, což znamená, že je v 
dokonalém souladu se vším, čím je, a 
zůstane stejným, neporušeným a není u něj 
lži (Žalm 117:2; 1. Samuel. 15:29).

LS - NL

Z Pavlových epištol víme, že manželství 
má být obrazem vztahu Krista a Církve. 
Vždy jsem se snažila hledat své vzory 
v Písmu. Někdy nám ale také poslouží 
vzory negativní. Ve Staré smlouvě jsou mi 

varováním dvě postavy: Eva a Jezábel. Co 
měly společného? Obě chtěly nezávisle 
na Hospodinu něco znamenat, samy 
rozhodovat, „být jako Bůh“. Tuto povahovou 
vlastnost jsme po Evě zdědily i my ostatní 
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ženy, všechny máme sklon manipulovat, 
ať už zjevně jako Jezábel, nebo s milým 
úsměvem jako Eva a snažit se ovládnout 
situaci přímo nebo skrze muže. Ideál ženy 
je popsaný v Příslovích 31,10 – 31. Je to 
žena schopná, aktivní, štědrá a milosrdná. 
Myslím, že hlavní vlastnost, které si na 
ní Hospodin cení, je, že „svému muži po 
všechny dny svého života působí dobro, a 
ne zlo“ (v. 12.).

V dopise Efezanům (5,21 – 25) Pán Bůh 
ústy apoštola Pavla přikazuje ženě, aby se 
podřizovala svému muži („V poddanosti 
Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy 
svým mužům jako Pánu, protože muž je 
hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, 
těla, které spasil“), a zároveň přikazuje muži, 
aby se o ni obětavě staral a pečoval („Muži, 
milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval 
církev a sám se za ni obětoval“). Jako by 
ta její poddanost byla protiváhou mužovy 
láskyplné péče. Pokud hned nato Pavel píše, 
že služebníci mají být poddaní 
pánům nejen dobrým, ale i 
zlým, pak tím spíš to stejně 
cele platí o manželkách 
(„Sluhové, podřizujete 
se ve vší bázni pánům, 
nejen dobrým a mírným, 
nýbrž i zlým… Stejně i vy 
ženy, podřizujte se svým 
mužům; i když se někteří 
z nich vzpírají Božímu 
slovu, můžete je beze slov 
získat svým jednáním, 
když uvidí váš čistý 
život v bázni Boží“) (1.Petrova 2,18 a 3,1). 

V křesťanském manželství tedy má být 
žena poddaná muži a muž poddaný Kristu. 
Cesta poddanosti není snadná. Ale Pán Ježíš 
je s námi. Jeho dovedla poddanost Otci až na 
kříž, avšak právě tam zvítězil! Uvědomila 
jsem si, že poddanosti svému muži ho 
tlačím do poddanosti Pánu Ježíši. Olinek 
často věci rozhodoval úplně jinak, než bych 
si byla přála. Jednou jsem Pánu Bohu řekla: 
„Pane, já Tě poslechnu a budu poslouchat 
Olinka. A dobře Ti tak, když rozhodne 
něco, co není podle Tvé vůle. Varuju Tě, já 
ho poslechnu!“  Ačkoliv si to Olinek někdy 

nemyslel, vždycky jsem se snažila být 
poslušnou manželkou. Bylo mi jasné, že 
svým postojem ovlivňuji naše děti. Pokud 
nebudu poslouchat svého muže, je marné 
očekávat, že se děti budou podřizovat mně 
nebo komukoliv jinému.

Každý z manželů je zodpovědný za svou 
část fungování jejich společného manželství. 
Nikdy nejde uplatňovat požadavek: „Když 
ty budeš dělat tohle, tak já budu dělat tohle.“ 
Není možné podmiňovat svoje jednání 
chováním partnera. Já jsem stoprocentně 
zodpovědná za naše manželství v té 
oblasti, která je moje, ať se můj partner 
chová jakkoliv. Pokud nedělá, co má, je to 
jeho věc. Není na mně, abych řešila jeho 
zodpovědnost. Já si mám hlídat tu svojí. Dr. 
Engeli, který nás učil pastoraci manželských 
párů, přirovnával manželství k mostům na 
holandských kanálech. Když jede loď, obě 
poloviny mostu se musí zvednout. Jedna 

nemůže říkat, když se zvedneš ty, 
zvednu se i já. Prostě se zvedne a 

počítá s tím, že to udělá i ta druhá.
Časem si všichni všimneme 

u svých partnerů různých 
nedostatků. Je velmi nebezpečné, 

jestli těmto věcem věnujeme 
velký prostor ve své mysli. 

Máme vždy vyhledávat 
pozitivní stránky 
svých partnerů a ve 
svých myšlenkách 
se soustředit na ně 
a klást na ně důraz. 
Když se naopak 

začneme zaměřovat na nějakou negativní 
věc, otevíráme tím do manželství přístup 
věcem, které je boří. To neznamená, že ty 
nesprávné věci nevidím. Je důležité, co 
s nimi udělám. Jako křesťanka mám možnost 
proměnit svá zjištění v modlitbu. Mohu také 
prosit Pána Boha o milost, abych měla sílu 
ty věci snášet a reagovat na ně tak, aby se 
mohly změnit. Pokaždé, když jsme po nějaké 
době přijeli do Švýcarska, poznamenali mí 
přátelé, kteří Olinka rok nebo dva neviděli: 
„Oli je proměněný.“ Věřím, že právě tak 
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pokračování z předchozí strany

maminka vypravuje

„vezmi CeP, PoJď Na mlat!“

máme na sebe vzájemně působit, aby se 
naši blízcí vlivem času strávenému s námi 
proměňovali. To nejde dělat výčitkami. 
Neustále jsem Olinka chválila. Za sebemenší 
věc, kterou opravil, za to, co vytvořil, za 
každý dobrý skutek, který udělal, stále jsem 
hledala příležitost jej chválit.

To je stejně důležité u dětí. Pro nás dospělé 
je velice snadné děti kritizovat, protože 
vidíme spoustu chyb, které dělají. Ale někdy 
si nevšímáme těch dobrých snah, kdy se 
snaží být jiné nebo se nám snaží vyhovět. Je 
nesmírně důležité lidi kolem sebe chválit a 
povzbuzovat, a ne je kritizovat a lepit jim na 
nos, co jim nejde. To stejně sami dobře vědí.

Během semináře o tzv. „finální pastoraci 
manželství“ nás Dr. Engeli učil, že namísto 
probírání jejich současných problémů 

či neustálého analyzování minulosti je 
mnohem užitečnější hledět do budoucnosti. 
Když prosíme Ducha svatého, aby danému 
páru i nám ukázal cíl, který s nimi Pán Bůh 
má, můžeme je po malých krůčcích k tomu 
cíli doprovázet. Tato myšlenka mi pomáhá 
i ve službě jednotlivcům. Ale ujasnila se 
mi ještě jedna věc: Dr. Engeli používá 
pojem – „Manželská osobnost“. Lidé žijící 
v manželství nejsou už jen dva lidé spolu, 
ale stávají se jednou bytostí, „manželskou 
osobností“. I Boží slovo říká, že manželstvím 
vzniká „jedno tělo“ (Genesis 2,24; Matouš 
19,6). Je nesmysl, aby měla jedna osobnost 
dvě hlavy. Byla by to zrůda! A také když má 
manželství nějaké problémy, musí se léčit 
celá osobnost, ne jen jeden z páru.

Ludmila Hallerová

Maminka s tatínkem dvakrát týdně v zimě 
i v létě jezdili s plně naloženým trakařem 
potravin, aby se prodaly a byly peníze na 
jiné, které se na poli doma nevypěstovaly 
a bez nichž jsme se neobešli, jako sůl, cukr, 
káva apod. Také se jezdilo nakupovat hliněné 
hrnce do Tošanovic Pod Groble. Těch bylo 
vždy málo. Hodně se jich při tak velké rodině 
rozbilo a bylo třeba je nahradit. Některé 
velké střepy rodiče schovávali a nechali je 
podrátovat dráteníkům, kteří k nám jezdili 
ze Slovenska. Když jsme je viděli, začali jsme 
poskakovat a vesele zpívat: „Dráteníčku 
draťatý, kudrnatý, střapatý, ty budeš můj!“ 
Někteří nám dali i nějaký pamlsek. Někdy se  
zdrželi i přes noc. Maminka jim dávala jídlo. 
Do podrátovaných hrnců se nedávalo mléko, 
to by vytékalo, posloužily na bob, hrách 
a fazole. Zadrátovaný, glazovaný džbán 
můžeme ukázat. Drží stále pohromadě už 
asi sto let. Na hospodářství se obilí mlátilo 
cepy. Tuto práci většinou dělaly ženy. Kromě 
bušení do obilí se ze stodoly ozývala vtipná 
a veselá pořekadla, zpěvy a smích. Podle 

toho se poznalo, kde se ženy k výmlatu obilí 
shromáždily. Těch bylo třeba až osm. A tak 
se mlátilo v osmero, dvojku, trojku, čtverku 
atd. Ženy sousedů nám vypomáhaly a my 
zase jim. Při mlácení všechny stály do kruhu, 
v rytmu zpěvu postupovaly a cep, který se 
musel v pravé ruce po každém úhozu otočit, 
bouchl do snopu. Pak se obilí z každého 
snopu vytřepalo a přimetlo k okraji humna. 
Přestávek mezi mlácením mladá děvčata 
využívala k různým kejklům, podtáčením 
cepu pod jednou a pak druhou nohou, 
nebo snožmo pod oběma cepy. Po krátké 
svačinkové přestávce jsme pokračovali 
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stejným způsobem, ale už se zpívalo:
 „Vezmi cep, pojď na mlat, 
dám ti chléb, dám ti plat,
ukroj chleba,
bude třeba,
po pecynku,
po pecynku - po našemu.“
Další den se šlo k jinému sousedovi. Obilí se 

mlátilo po celou zimu. Rovná sláma z žita se 
používala do strožoků-slamníků, na spaní, 
dobře nás hřála, a když nám maminka dala 
do postele teplou cihlu, přikryla vyčiněnou 
beraní kůží, tak nám bylo teplo i ve stodole 
na seně. Ještě se vrátíme k mlácení. Obilí 
se ještě muselo pročistit, aby se mohlo 
semlít na krupici-dnešní grahamová mouka 
a upéci chleba. Ve stodole se prosévalo 
přes velké síto-ograbčok. Na sítu zůstaly 
ograbky. Byly to zbytky klasů, stébel a 
trávy. Na humno propadlo obilí, které se 
právě mlátilo a nejrůznější tvary semen. To 
všechno, co zůstalo na humně, se přimetlo 
k okrajům humna a mlátil se stejný druh 
obilí, kolik hospodář potřeboval. Ograbky 
se dávaly zvlášť, připařily se horkou vodou 
a po vychlazení se jimi krmil dobytek. Obilí 
z humna se dále čistilo v burdaku. Byla to 
taková kukaň, kde se vyměňovala čtyři síta 
s různými oky. Po čtvrtém protočení se 
vysypalo obilí s kulatými semeny koukolu 
a chrpy. Maminka říká: „Takové plugastvo 
zaplevelilo celé pole.“ My jsme jako malé 
děti museli tento plevel s kulatými semeny 
vytrhávat již na poli, aby nedozrálo. Obilí 

se ještě muselo dál čistit ve vykulovači, 
to se prosypávalo i několikrát. Poslední 
čištění obilí od semen kuliček koukolu byl, 
že se čistilo ručně na stole. To si představte, 
kolikrát obilí prošlo rukama, aby se mohlo 
vysít na dvouhektarové pole. Brzy přišly 
mlátičky. Nejdříve to byly obyčejné a 
pak čističky. Také u větších usedlostí 
začali zřizovat tzv. geply, aby se částečně 
usnadnilo mlácení pomocí cepů. Z mlátiček 
šla sláma zmačkaná, čili mrva, ta se nehodila 
na povřísla a do slamníků – stružoků, která 
se na podzim, jednou v roce, měnila. Také 
rovná, čistá, žitná sláma se prodávala cizím 
lidem a vojákům do kasáren na vycpávání 
slamníků. Ještě dlouho se mlátilo cepy. 
Později se staly dalšími pomocníky geply, 
krávy a mlátičky. Kravám se daly chomouty, 
čili postroje. Zapojily se u stodoly do geplu 
pomocí tažení po kruhu se roztáčela ozubená 
kola geplu a pomocí něho i mlátička ve 
stodole. 

Děkuji Ti Bože, žes požehnal moudrým 
lidem, aby vymysleli zařízení, která jim 
usnadnila práci. Ty se člověka nikdy 
nevzdáš, protože ho miluješ, na rozdíl od 
lidí, kteří se Tě bezdůvodně vzdávají a 
opouštějí Ježíše Krista jako zachránce. Tím 
se připravují o život v Boží blízkosti. Teprve 
až se podruhé, ve slávě vrátí, aby nás soudil, 
poznají, kdo je Ježíš Kristus, na vlastní oči ho 
uvidí a pokleknou.

HOŠ-U

pro chytré hlavičky

Pro pobavení a procvičení Vašich 
vědomostí přinášíme test, kterým 
vysokoškolští studenti prvního ročníku 
pedagogické fakulty zakončují předmět 
Židovsko – křesťanské kořeny evropské 
civilizace. Zvládli byste ho? 

Co přesně ustanovil Edikt milánský v r. 313?
Kdo byl jeho autorem? 
Ve kterém století žil Aurelius?
Ve kterém díle se zabýval vztahem státu a 
církve?

Co znamená (jazykově) slovo kánon?
Jakým jazykem byl napsán Starý zákon?
Jak se jmenoval prvorozený syn Abrahamův?
Jak se jmenoval otec dvanácti synů, podle 
nichž se jmenují kmeny Izraele?
Ve které Mojžíšově knize nevystupuje 
Mojžíš?
Ze kterého z dvanácti kmenů Izraele byl 
podle knihy Exodus Mojžíš?
Jak se podle vyprávění knihy Ex jmenoval 
Mojžíšův bratr?
Uveďte alespoň dva kroky židovských 
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Velikonoc.
Kde je v Bibli Desatero přikázání?
Která biblická kniha líčí dobytí Jericha?
Jak se jmenoval prorok (Boží muž), který 
pomazal prvního krále Izraele?
Jak se jmenoval první král Božího lidu v 
Bibli?
Z jakého byl kmene? 
Za kterého krále se stal Jeruzalém hlavním 
městem Izraele?
Jak se jmenovala Šalomounova matka?
Jak se jmenoval král, za něhož došlo k 
rozdělení Judska a Izraele?
Za kterého izraelského krále působil Elijáš?
Která říše porazila a zničila Izrael? 
Jak se jmenoval reformní král, za něhož byla 
v chrámu nalezena kniha Zákona, která byla 
základem náboženské reformy?
Která říše porazila Judsko a odvlekla jeho 
elity do zajetí?
Jak se jmenoval její král?
Ve kterých biblických knihách se o tomto 

králi dočteme?
Do které části židovského kánonu patří 
kniha Daniel?
Do které části židovského kánonu patří 
knihy Královské?
Která dvě z evangelií nemají vánoční scénu?
Které evangelium nepatří do tzv. 
Synoptických evangelií?
Ve kterém městě Ježíš vyrostl? 
Čím vynikalo Ježíšovo veřejné působení?
Jak se jmenovala oblast Izraele (Palestiny), z 
níž Ježíš pocházel a v níž působil?
Komu podle NZ vadilo Ježíšovo působení?
Jak se jmenoval člověk, který nařídil Ježíšovu 
popravu?
Ke kterému patřil národu?
Které události následovaly podle svědectví 
evangelií po Ježíšově popravě?
Za jakých okolností se stal Pavel křesťanem?
Co znamená (jazykově) slovo mesiáš?
Co znamená slovo halacha?

zakódovaNý verš - přečteš ho?

KLÍČ:
každé písmeno má souřadnice zadané nejprve 
řádkem poté sloupcem.

RK - NL
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pokračování na další straně

církevní mateřská školka Loďka

PříPravy vrCholí

Už jen měsíc zbývá, než to vypukne. Děti 
jsou zapsané, rodiče jistě zvědaví, personál 
„lehce“ nervózní, aby vše bylo připraveno 
a v pořádku. A vy, milé sestry a bratři, jste 
určitě taky zvědaví, jak to bude vypadat, 
až církevní školka Loďka vypluje na svou 
plavbu.

Nyní jen pár informací, jak pokračují 
přípravy. Po různých odchodech a 
příchodech a dalších akcích je v této chvíli 
přijato do CMŠ Loďka 19 dětí, stále je tedy 
jedno místo volné, které se, věříme, ještě 
zaplní. Také se nám podařilo obsadit i místo 
druhé učitelky ze sborových řad – Zuzkou 
Smyčkovou (jednou učitelkou je Jana 
Humplíková a školnicí/uklízečkou Eliška 
Czyloková). 

Jsme vděčni, že je dokončena úprava WC 
v přízemí přístavby a záchody tak mohly 
sloužit dětem už na příměstském táboře, 
dále budou WC samozřejmě využívány 
i v neděli našimi sborovými dětmi. Pro 
dospělé je v přízemí přístavby funkční 
WC pro vozíčkáře. Probíhají ještě instalace 
hasičských detektorů, hasicích přístrojů atd. 

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je již zapo-
čato malování sborové jídelny – herny a 

chodby, je ob-
jednán nábytek 
pro školku a 
měl by být do-
dán do 14 dní. 
Doobjednáváme 
lehátka, židle a 
další důležité 
věci. Řešíme školení BOZP, první pomoci a 
hygienický kurz, dokončujeme dokumenty, 
které jsou vyžadovány pro chod školky 
(školní vzdělávací program, školní řád). 
Stále v blízkém okolí oslovujeme firmy kvůli 
sponzorským darům.

S blížícím se 1. zářím o to usilovněji 
pracujeme a stále vyprošujeme u Pána 
moudrost a požehnání pro fungování školky.

Děkujeme vám všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem zapojujete do přípravy prostor, 
zařizování, darujete hračky nebo darujete 
sponzorské dary, děkujeme i za modlitební 
podporu.

O dalších aktivitách vás samozřejmě 
budeme informovat v příštích číslech 
Nedělních listů nebo v rámci sborových 
ohlášek.

Za CMŠ Loďka LCH

„Jeden  člověk  vysadil  vinici,  pronajal  ji 
vinařům a odcestoval. V stanovený čas poslal k 
vinařům  služebníka,  aby mu  odevzdali  podíl  z 
výnosu vinice. Ale vinaři ho zbili a poslali zpět 
s prázdnou. Poslal k nim ještě jiného služebníka; 
oni  i  toho  zbili,  zneuctili  a  poslali  zpět  s 
prázdnou. Poslal ještě třetího; i toho zbili do krve 
a  vyhnali.  Tu  řekl  pán  vinice:  ‚Co mám dělat? 
Pošlu  svého  milovaného  syna,  na  něho  snad 
budou mít ohled.‘ Když ho však vinaři spatřili, 
domlouvali se mezi sebou: ‚To je dědic. Zabijme 

po stopách Lukášova evangelia

PodoBeNství o zlýCh viNaříCh - lk (20:9-16)
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ho,  a  dědictví  bude  naše.‘  A  vyvlekli  ho  ven  z 
vinice a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice? 
Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným.“ Když 
to uslyšeli, řekli: „To přece ne!“

Toto podobenství může být chápáno ve 
více rovinách. Popišme si jednotlivé role 
příběhu.

Vinař, který vysadil vinici – jednoznačně 
Bůh

vinice – království Boží
vinaři – každý jednotlivý člověk nebo 

celá církev (v době, kdy to Ježíš vyprávěl – 
zákoníci / farizeové)

služebníci vinaře – proroci
syn vinaře – Ježíš Kristus
Ve všech rovinách výkladu je několik 

stěžejních momentů.
1) vinice byla vinařům pronajatá – to 

znamená daná ke správě, ale s tím, že jednou 
přijde den, kdy pronájem končí. Samotný 
nájemní vztah znamená, že nájemce platí 
nebo odvádí podíl z pronajímaného. 
Pokud si nájemce pronajímá věc s tím, že 
za ní platit nebude – je to darebák. Vinaři 
v našem příběhu byli velcí darebáci, nejen že 
neodváděli nájemné sami od sebe, ale ani na 
upozornění majitele nereagovali. Dokonce 
služebníky zbili. Chovali se, jako by byla 
vinice jejich. 

2) Vinař – Bůh – je v příběhu vyobrazovaný 
jako velmi důvěřivý a spravedlivý majitel 
– dnešní doba by ho nazvala jako naivně 
důvěřivého, že se nepoučil hned z prvního 
nezdaru. Nestačilo, že poprvé byli jeho 
sluhové zbití, nestačilo, že podruhé byli 
zbití, ani potřetí to nedopadlo jinak. Přesto 
natolik důvěřoval vinařům, že tam naposled 
poslal svého milovaného syna. Stále věřil, že 
situace dopadne jinak, že syn pochodí. Až 
poté spravedlivě vinaře zahubil a vinici dal 
jiným.

3) V tomto bodě se nabízí dvojí výklad. 
Pokud jsou vinaři – nájemníci zákoníci / 
církev. Je smutné, že jsme dostali od Boha 
Království nebeské / víru / odpuštění 
/ věčný život, a všechno to jsme měli 
spravovat, zúročovat a Bohu odevzdat 
přidanou hodnotu – šířit křesťanství, hlásat 

evangelium, žít v lásce. Pokud si za vinaře 
představíme každý sám sebe, můžeme 
se ptát, zda hospodaříme se svěřeným 
zodpovědně, zda dostatečně Bohu odvádíme 
nájemné, zda se nechováme jako tamti, kteří 
jakékoliv Boží náznaky na sebenápravu 
odmítají. 

Co může být takovým Božím nájemným? 
Třeba služba – pomoc při různých aktivitách 
v kostele nebo jiných akcích, které mají 
za úkol šířit evangelium; finanční pomoc 
na sborové nebo misijní projekty; vedení 
rodiny, partnera, rodičů, ale i širších přátel 
k Bohu; slovem a vlastním životem šířit 
evangelium. 

V jakých podobách k nám může Bůh 
posílat své sluhy (pro nájemné) – třeba jsme 
něco trefného četli v Bibli, slyšeli od faráře 
na bohoslužbách nebo od někoho blízkého a 
ignorovali jsme to. 

4) Výsledek je jasný. Pokud se alespoň 
trochu podobáme vinařům z Ježíšova 
podobenství, ať z pohledu celé církve nebo 
jednotlivce, je to zlé. Protože přijde majitel 
vinice, zahubí vinaře a svěří ji jiným. Tato 
věta nám neizraelcům otevřela dveře 
k evangeliu. Díky tomu, že farizeové špatně 
spravovali vinici, mohlo se šířit evangelium i 
mimo vyvolený národ. Nicméně nenechme, 
aby se historie opakovala. Nenechme, aby 
církev ani my jednotlivci jsme ignorovali 
to, že z toho co jsme obdrželi, je třeba platit 
nájemné.

DH - NL

pokračování z předchozí strany
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fotoreportáž z dětského tábora v Tyře
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fejeton

ráNo, raNíčko, dřív Než vyJde sluNíčko

V pět ráno je hluboká noc a tak bude se spát
Bára však vstává a prý má hrozný hlad
Banán musím oloupat, škoda, že to není jen 

sen
Není – batole aktivně nadšeně vítá nový den
Když znovu usínám, budí se kojenec 

Magdalénka
Zase vstávám – krmení, pak zvrací, plenka
A když konečně usoudím, že mohli bychom 

tedy všichni vstát
Bára si mne oči a vypadá, že se jí chce spát
Nechá se však inspirovat sestrou, je čas 

vstávat
Protřít si oči a snídani si dávat!

Ač jsme večer uklidili, nevím proč, ale je tu nepořádek na všechny strany
Bára se nechtíc zavřela v ložnici a vříská nahlas „Mami!“
Říkám Kristýnce, ať dá králíkovi jíst
Ta za pět minut nadšeně přijde a prý, budem-li si číst
(Takové nadšení má jistě svoje klady
Nicméně i za dvě hodiny je králík stále na dietě a kdyby mohl, dávno vyje hlady)
Majda chvíli leží na gauči, zprvu má hlas tenký
Za chvíli řve jak lev, plive dudlík a má barvu jak spartakiádní trenky
I Bára je klidná, jen když je spící
Teď už stojí v pozoru a chce „obli pušiši“, „moko“ a „lisi“ 

Chystám snídani a začnu na stůl mléko, lžíci a další věci vláčet
Přijde Kristýnka a vyčte mi, že jsem Magdalénku OPUSTILA a ona mi tam pláče
Poprosím, jestli mohla by se postarat chvíli ona 
Souhlasí a jde Majdu potěšit, vezme jí plyšového slona
Zachvíli přijdu, je u nich i Bára, z jedné ruky rozlívá z hrníčku mléko („moko“)
Prstík druhé ruky má namířený a nadšeně volá „mimi oko!“

Snídáme. Kristýnka sní asi tři lžíce jogurtu a v žádném případě nechce víc
Bára stále říká „ham ham ham“, nejspíš sní i mě a nezbude tu nic
Když rozlije mléko, konstatuje, že „kápne“
Kristýnka má štěstí a tak do toho šlápne
Pak obě nadšeně vytlačí pastu z tuby
Hodně jí sní a trochu si vyčistí zuby
Bára volá: „Čuja!“ a než bys řekl švec
V nočníku sedí plyšák a je dokonáno na koberec

Tak i mnohem hůř nám začíná skoro každé ráno
Už jen deset hodin, než přijde taťka – a bude vymalováno 
Děti vypadají spokojeně, já jako mrtvola
A je tu všude plno smetí
 – ale, jak to bylo v tom filmu – Není to hezké, když má člověk více dětí?

JF - NL
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ze staršovstva

20. JedNáNí staršovstva
Staršovstvo již delší dobu zvažuje nové 

možnosti vedení účetnictví soukromou 
firmou R.I.D. Consulting, s.r.o. Účetnictví by 
bylo vedeno v reálném čase, pro ekonomickou 
skupinu by to mělo jednoznačný přínos, díky 
tomu by měli v každém čase přehled o stavu 
finančních toků peněz a stavu účtů sboru. 
Firma RID Consulting, s.r.o. elektronicky 
zaslala návrh smlouvy, který staršovstvo na 
příštím zasedání  prokonzultuje, případně 
odsouhlasí.

Na rekonstrukci střechy kostela byly 
osloveny dvě firmy, jedna se omluvila 
s tím, že není schopná splnit podmínky 
zadané zadavatelem (převážně podmínky 
na manipulaci a likvidaci nebezpečného 
odpadu ze starých eternitových šablon).  
Druhá firma započne v nejbližší době 
realizaci ¼ střechy na kterou jsme obdrželi 
dotaci 150 000,- Kč od města Český Těšín. 
Z vlastních prostředků bude čerpána částka 
230 000,- Kč

Byla projednána nájemní smlouva 
s církevní mateřskou školkou. Staršovstvo 
po všech úpravách a připomínkách souhlasí 
s nájemní smlouvou, která bude předložena 
k podpisu zástupci sboru a církevní školky.

Sestra Zuzana Smyčková podala oficiálně 
výpověď z pozice pastoračního pracovníka. 
Byla zaslána žádost na seniorát, aby službu 
pastoračního pracovníka dále vykonával 
bratr Milan Kantor. Dle oficiálních závěrů 
synodu se pracovní místa stávajících 
pastoračních pracovníků neruší, prodlužují 
se o 1 rok. Nová místa se však již nebudou 
dále zřizovat. Odvod do personálního fondu 

se od r. 2015 zdvojnásobí na cca 52.000 Kč za 
rok za pastoračního pracovníka.

Proběhla diskuze ohledně rekonstrukce 
koupelny a přípravy farního bytu pro 
očekávaného druhého faráře sboru v 1. patře. 
Je nutné započnout práce ještě v době, kdy 
je byt prázdný, a provést nezbytné stavební 
práce včetně vymalování. Provedení prací je 
dohodnuto od 29.7 do 22.8.204, věříme, že se 
všechno stihne před nastěhováním rodiny 
Blažkových.

Aktualizace sborové kartotéky probíhá 
díky jubilantům, kterým se rozesílají a 
roznášejí blahopřání. Od 25 let se vždy na 
kulatiny a půlkulatiny posílá nebo osobně 
předává přání. Tím také probíhá kontrola 
aktuálních adres. Za 5 let budou tedy 
aktualizováni všichni členové starší 25 let.

Staršovstvo odsouhlasilo převod členů 
sboru, kteří jsou dle adresy nedohledatelní 
do skupiny odstěhovaní. Dále nebudou 
vedení jako aktivní členové našeho sboru, 
ale jen jako členové odstěhovaní. Nebudou 
tedy uváděni ani v naších statistikách.

Staršovstvo souhlasí s převodem vozidla 
Škoda Felicia KIP 11-49 na nového majitele 
– s. Vlastu Maroszovou a přepsáním na 
dopravním inspektorátu. 

Na výzvu ohledně potravinové banky se 
ozvaly dvě ženy jako dobrovolní pracovníci. 
Bratr Štěpán Janča zorganizuje setkání, 
kde se pokusí definovat základní myšleny 
práce a organizace potravinové banky. Další 
dobrovolní pracovníci jsou vítáni.

křty, JuBilaNti, sňatky a PohřBy
v červenci své životní jubileum oslavili:
 Bolková Jarmila
 Bystroňová Eliška
 Můllerová Helena
 Pszcolková Anna 
 Cieslarová Helena
 Kozubová Jaroslava 

Wojaková Alžběta
Molin Josef
Wojnarová Irena
Niemczyk Stanislav
Boszczyková Helena
Niemczyková Hilda
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v našem kostele byl v červenci pokřtěn: 
Petr Szlaur

V neděli 3. 8. 2014 v 17:00 se v sále 
přístavby koná křesťanské odpoledne na 
téma Křesťan a peníze.

studijní program entrust je certifikovaný 
Evangelikální teologický seminář, který 
bude v případě zájmu probíhat u nás, tj. 
prostorách Evangelického sboru a.v. ČCE 
Na Rozvoji jednou za měsíc - v neděli 
odpoledne nebo pondělí odpoledne. Pro 
více informací sledujte sborový web www.
narozvoji.cz

21. - 23. 8. se ve Vsetíně koná festival 
uNited. Podrobnější informace na www.
festivalunited.cz

Bůh je pro-life - konference věnovaná 
otázkám ochrany nenarozeného života 
z teologické, společenské a pastorační 
perspektivy. Čas: Sobota 20. září 2014 
od 8.00 do 14.00 hod. Místo: Sborové 
centrum Hutník (Revoluční 609, Třinec). 
Na konferenci je nutno se přihlásit skrze 
formulář, který naleznete na www.kz.sceav.
cz. Cena konference je 100 Kč. Součásti ceny 
je i lehký oběd.

Modlitební řetězec modlitby 24/7 stále 
pokračuje a modlitební místnost je otevřená 
i během prázdnin.

Pěvecký sbor Keep Smiling Gospel 
Orlová a YMCA Orlová si vás dovoluje 
pozvat na gospelový workshop, vedený 
vynikajícím londýnským sbormistrem, 
zpěvákem a kazatelem Davidem Danielem v 
termínu 10.- 12. 10. 2014 v Orlové.  Přihlášky 
najdete na www.keep-smiling.cz.

SaM - Sjezd alternativní mládeže, je to 
čtyřdenní prázdninové setkání mladých lidí. 
Je určen zejména křesťanům a všem, kterým 
je víra nějakým způsobem blízká. Ve dnech 
14. -17. 8., více na www.samorlova.cz.

setkání žen - od dívky až po babičku. V 
termínu 29.11.2014 se bude konat další, v 
pořadí 8. setkání dívek a žen. Hostem bude 
Pavel Raus. Aktuální informace, přihlášení a 
program bude vyvěšen na stránkách www.
konference-zen.cz.

co nás čeká

smuteční rozloučení v červenci měly:
Helena Labziková
Anna Bartecká

své „ano“ si v červenci řekli:
Michal Žymelka a Emese Hajduková

I tento měsíc máme čest přivítat nového 
člena redakční rady. Naší dlouholeté 
šéfredaktorce a editorce Janě a jejímu 
manželovi Jarkovi se narodila dcera – 
Magdaléna Foberová. Malé Magdičce 
přejeme mnoho zdaru, lásky a Božího 
požehnání, a rodičům spousta trpělivosti a 
moudrosti ve výchově v pořadí třetí dcery.

redakce NL

oznámení
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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.cz stránky o mezidenominačních setkání žen v Českém Těšíně
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.e-cirkev.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...

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 byt 1+1 na ul. Hornická, cena 
dohodou. Informace na tel. 776 091 950.

Pronajmu byt 1+1, blízko centra, velmi 
prostorný. Více informací na tel. 724 534 222.

sháníme do kostela klavír (pianino nebo 
křídlo). Pokud vlastníte nebo znáte někoho 
kdo vlastní a levně prodá nebo daruje klavír, 
kontaktujte nás na tel. 724 534 222.

www odkazy

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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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.
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členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), Radka Krawiecová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
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