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Milí čtenáři, 
přejeme Vám pohodový vstup do nového 

školního roku, dětem hodně zajímavých a 
potřebných vědomostí, učitelům zvídavé 
žáky a studenty a rodičům pevné nervy :-). 

Věříme ale, že s námi rádi zavzpomínáte na 
prázdniny. Proto Vám přinášíme reportáž 
jak z akčního dorostového tábora, tak z 
Campfestu, na kterém účastníky překvapila 
velká průtrž mračen. Nechybí ani „toaletní“ 
zamyšlení, inspirované prázdninovým 
cestováním.

Jistě sledujete zprávy u nás i ve světě. 
Jako doplnění k mainstreamovým zprávám 
nabízíme zamyšlení a prohlášení týkající se 
situace v Pásmu Gazy.

Samozřejmě nechybí ani pravidelné 
rubriky. Představí se Vám například Trans 
world radio nebo nevěstka Rachab.

Určitě vnímáte, že už nám pomalu nastává 
podzim. V příloze proto neopomeňte pár 
houbových receptů - rostou! 

Milí přátelé, požehnaný podzim Vám za 
celou redakci přeje

   Jana Foberová 

Trans World Radio, 
Box 96, 656 96 
Brno
Telefon: 544 233 
771 
E-mail: twr@twr.cz  
radio7@radio7.cz 
Web: www.twr.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, 
č. účtu: 74232621/0100
Počet zaměstnanců: 11
Počet dobrovolníků: desítky

Trans World Radio v České republice 
(TWR-CZ) je národním partnerem TWR-
International. Trans World Radio bylo reg-
istrováno v roce 1990 u MV jako občanské 
sdružení, pod č. VSP/1-2207/90-R - v roce 
2014 proběhla automatická transformace ze 
zákona na spolek. Oficiální zahájení činnosti 
se datuje k 10.9.1990.
 Prvořadým cílem TWR je prostřednictvím 
rozhlasových pořadů pomáhat církvím a 
místním sborům naplňovat misijní příkaz 
Ježíše Krista. Při tvorbě pořadů bere TWR-
CZ v úvahu rozmanitost praxe jednotlivých 
denominací a Lausannskou smlouvu. TWR-
CZ nepodléhá žádné církvi, ale úzce spolu-
pracuje především s evangelikálními církve-

mi na principu dobrovolnosti 
a hledání společných 

cílů.  
 TWR-CZ 
s plnou 
odpovědností 
řídí Misijní 
vedení v čele 
s ředitelem.                     

Za jednotlivé úseky činnosti nesou 
odpovědnost jmenovaní pracovníci (oblast 
redakční, technická a ostatní). Dohled nad  
činností TWR-CZ má ve své kompetenci 
Rada. TWR-CZ nevysílá reklamu a není do-
továno žádnými granty a podobně. Veškerá 
činnost je hrazena z dobrovolných darů a 
TWR-CZ každoročně zveřejňuje výsledky 
svého hospodaření v časopise Anténa.  

TWR-CZ připravuje pořady pro:
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pokračování z předchozí strany

Českou část vysílání Rádia 7 – 12 hodin 
denně, živé vysílání naplněné nabídkou 
různorodých pořadů. Poměr mluveného 
slova a hudby je 1:1; do vysílání zveme 
nejrůznější hosty především z řad křesťanů. 
Realizace tohoto vysílání je nejnáročnější.

Radio Proglas – 6x týdně 15 minut + v so-
botu 60 minut. Premiérové pořady pro Ra-
dio Proglas vytváří pestrou paletu různých 
typů programu – od povzbuzujících, přes 
vzdělávací až po praktické rubriky. So-
botní pořad je vysílán živě a bývá zaměřen 
na jedno téma, o kterém moderátor disku-
tuje s hostem pořadu s možností reagovat 
i na přímé vstupy posluchačů do vysílání. 
Pořady pro Radio Proglas jsou určeny nejen 
pro křesťanskou veřejnost.

Příležitostně – a na základě mimořádných 
možností připravuje TWR-CZ rozhlasové 
relace i pro jiné rozhlasové společnosti.
 
Rádio 7:
Je název stanice celodenního vysílání 
křesťanské rozhlasové misie TWR-CZ a 
TWR-Slovakia. Toto rádio naladíte na in-
ternetu nebo na satelitu Astra 3B (Paket Slo-
vaklink), případně v některých kabelových 
sítích.
 Rodný list Rádia 7 byl vystaven někdy v 
roce 2002 až 2003 na valašské chalupě, kde 
se týmy české a slovenské redakce sešly, aby 
vybraly název budoucí společné rozhlasové 
stanice. Fakticky existovat však začala až v 
roce 2006.
 Název stanice byl vybrán tak, aby se psal 
stejně slovensky i česky a aby symbolicky 
vyjadřoval nonstop vysílání. Proto tedy 
sedmička, která označuje 7 dnů v týdnu a 
zároveň je číslem Boží plnosti a požehnání.
Rádio 7 je tedy skutečně „jen“ názvem sta-
nice a pro pochopení spojení s Trans World 
Radiem je to důležitá informace. Rádio 
7 tedy není žádná jiná společnost, nemá 
zaměstnance, nemá ředitele, nemá ani svůj 
účet atd. Rádio 7 je pouze název stanice, ale 
název důležitý, protože se tak stává i nejvíce 

viditelnou tváří našeho vysílání.

Návazná služba posluchačům - oddělení 
návazné služby (v současné době jeden 
pracovník) ve spolupráci s ostatními členy 
redakce reaguje na podněty a otázky 
posluchačů, vyřizuje různé žádosti, rozesílá 
zpravodaj Anténa (2 x ročně zdarma všem 
registrovaných zájemcům) atd.

Vzdělávací činnost - systematická péče 
o odborný i duchovní růst pracovníků a 
spolupracovníků TWR, příležitostná i sys-
tematická výuka odborných předmětů 
na křesťanských školách a seminářích, 
příležitostné školicí akce v oblasti rétoriky a 
mediální komunikace v církvích.

Hudební studio - natáčení křesťanských 
hudebních skupin, zpěváků, sborů, rozhlas-
ových her a dramatizací. Výroba zvukových 
nosičů (CD, MC).

Vydavatelská činnost - vydávání interního 
zpravodaje Anténa s půlroční periodicitou. 
Příležitostné vydávání zvukových nosičů a 
knižních titulů. (hudební i dramatická tvor-
ba, mluvené slovo).
  
Co nás aktuálně těší: 
Zvyšující se počet posluchačů a uživatelů 
zvukového archivu relací a 
současně snižující se jejich 
průměrný věk. Výsada, 
že redakční tým 
může stavět na 
Bibli, nikoliv na 

www.Nedělní listy.cz  7. září 2014 2



téma 

nevěsTka RaChab ( JoZ 2,1-24; Žid 11,31; Jak 2,25 )
V rodokmeni našeho Pána jsou s výjimkou 
Marie zmiňovány jen ženy méně pěkného 
charakteru nebo cizinky, jako například 
Rachab, která je ve Starém i Novém zákoně 
označována jako nevěstka. Kdykoli byla 
řeč o Rachab, v paměti lidí žila jen Rachab- 
nevěstka, smilnice. Pro tuto svoji vlastnost 
by se jistě nedostala do Bible. Jenže vyko 
nala odvážný skutek víry, díky kterému se 
dostala mezi hrdiny víry (Židům 11. kap.) 
 Byla Kananejkou. Poznáváme ji jako 
chrabrou ženu a je až záhadné, jak se 
mohla taková žena stát veřejnou smilnicí. 
Pravděpodobně byla pěkného vzhledu, 
což muže přitahovalo. Dostala se na velmi 
šikmou plochu, prodávala svoje tělo.
 Její životní osud nebyl záviděníhodný a zdá 
se, že Rachab při tom všem nebyla šťastná. 
Měla duši, která volala po hezčím a vyšším 
světě. Probouzela se v ní krásnější ženská 
bytost. Projevilo se to v tom, že myslela na 
záchranu svých rodičů, svých bratrů a ses-
ter. Nežila jen pro sebe.

 Rachab nebyla povrchní žena, měla otevřené 
oči i uši. Byla vnímavá a slyšela mnohem 
více než jiné ženy. Viděla, že se děje něco, co 
v celém městě vyvolalo strach.
 Nějací dva muži přišli a hledali nocleh. Byli 
to cizinci, kterých se lidé zpravidla obávají.
Možná je někdo upozornil, že na hradbách 
bydlí žena, která je určitě přijme. Tak tam šli.  
Rachab je 
přijala, byla 
na to zvyklá.
 Ani Rach-
ab ani tito 
muži nehle-
dali tělesný 
požitek, ale 
spojovalo je 
něco jiného.
 Obyvatelům 
m ě s t a 
Jericha i je-
jich králi 
bylo jasné, 

teologických platformách a náboženských 
směrech. 

Co nás aktuálně trápí: 
Oprýskaná fasáda domu, nedostatek 
pravidelných moderátorů pro směnování 
za mikrofonem. Nonstop provoz je velmi 
náročný, protože se pracuje i ve dnech volna 
atd…  Také bychom rádi zvedli průměrný 
plat pracovníků v TWR-CZ. Rádi bychom 
zachovali vysílání na satelitu (kterým se 
krmí kabelovky a na nich je mimořádně jed-
noduchý příjem našeho vysílání), zatímco 
slovenský partner uvažuje o ukončení to-
hoto vysílání z ekonomických důvodů – a to 
by byla velká škoda.

Plánované novinky: V roce 2015 uplyne 
poslední mandát současného ředitele a bude 
se řešit výměna pozic. 

Pozdrav pro čtenáře nedělních listů: 
Jsme vděčni za každého, kdo se stane 
součástí rozhlasové misie. Je to týmová 
práce pracovníků s externisty, dárci, modl-
itebníky.  Je to služba desetitisícům lidí, kteří 
mají příležitost být osloveni Božím slovem 
a evangeliem. Desetitisíce jsou proká-
zaná čísla, potenciál zásahu posluchačů je 
prakticky neomezený. Spolupracujeme s 
každým, komu nejde o seberealizaci, ale o 
poslušnost Bohu a je připraven hájit pravdy 
Božího slova a ne jen pobavit posluchače. 
Doba se vyostřuje a jsme přesvědčeni, že za-
hrávat si s lidskými životy nějakými instant-
ními náhražkami si jako křesťané nemůžeme 
dovolit. Přejeme každému čtenáři hodně 
víry na cestě tímto světem za Bohem. 

Aleš Bartošek, MSCH - NL
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zralý Boží muž

6. díl - sChoPný učiT

že tito dva muži nehledali ženu To bylo jas-
né i Rachab a hned udělala všechno, co bylo 
v jejich silách, aby tyto muže zachránila. Vy-
vedla oba muže na střechu a tam je ukryla. 
V tichu noci šla za nimi a vedla s nimi zají-
mavý, krásný, duchovní rozhovor. Kdo by 
ji poslouchal při tomto rozhovoru, byl by 
přesvědčen, že má před sebou věřící ženu. 
Řekla těm mužům: “Vím, že Hospodin dal 
zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi a 
všichni obyvatelé země propadli před vámi 
zmatku.“( Joz 2,9 ) ... “Hospodin, váš Bůh, 
je Bohem nahoře na nebii dole na zemi” 
(Joz.2,11b ) Tady se ukázala krása této ženy. 
To není řeč smilnice. Zajímá ji záchrana před 
Hospodinovým soudem, nejen její vlastní 
záchrana, ale i záchrana jejich příbuzných. 
Rachab prosí oba muže, aby prokázali mi-
losrdenství jí i celé její rodině právě tak, jako 
ona prokázala milosrdenství jim.

Rachab se stala záchrankyní celé své rodiny 
- to je věčně platná biblická zásada- nejen já, 
ale i můj dům.
 Na závěr si připomeňme,že Rachab měla 
okno, ze kterého spustila zvědy označené 
šňůrou z karmínových vláken. Bylo to její 
tajemství, ale také oněch zvědů. Nemusela 
tak zahynout s ostatními, Rachab i její ro-
dina byla zachována. I my máme pro naši 
záchranu připravenou “červenou niť”, a to 
je krev Pána Ježíše. Hřích je hřích a zlo je 
zlo, ale to není to nejhorší. Nejhorší je, když 
toto zlo nechceme napravit. Rachab je pro 
nás povzbuzujícím příkladem. Pán Bůh ji 
neodsoudil. Ani my ji nesmíme odsoudit. 
Pán Bůh udělal tak mnoho, udělal všechno, 
daroval nám tak mnoho, daroval nám 
všechno, abychom i my mohli jít v pokoji a 
nehřešili víc.

RK - NL

“Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou 
ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, 
schopný učit...” 1. Tim. 3,2

Dnešní téma “schopný učit” je podle názvu 
použitého v ekumenickém překladu tak tro-
chu zavádějící. Na rozdíl od předcházející 
“pohostinnosti”, která je každému jasná a 
blízká, možná mnohé ze čtenářů napadne: 
“Tak tohle se mne netýká, to určitě není 
pro mne. Já přece nejsem učitel. Nemám 
na to vzdělání. Nejsem schopen učit.” A 
svým způsobem byste mohli mít pravdu! 
V dnešní době je opravdu schopnost 
“učit” nebo “vyučovat” vysoce odbornou 
záležitostí. Podmínkou pro vyučování 
na všech typech škol je vysokoškolské 
vzdělání, nejlépe podmíněné praktickou 
zkušeností. Také v církvi můžeme sledo-
vat trend, že “vyučování” se povětšinou 
přenechává vzdělaným “odborníkům” - 
kazatelům, katechetům nebo pastoračním 
pracovníkům.

 Ve skutečnosti měl autor textu, apoštol 
Pavel, na mysli trochu něco jiného, než jak 
dnes vlastnost “schopný učit” vnímáme my. 
Podívejme se nyní na tuto vlastnost trochu 
jiným pohledem:

 Někteří překladatelé tvrdí, že by se tato 
vlastnost měla překládat jako “ochoten dát 
se poučit”. Původní řecké slovo zde použité 
je “didaktikon” a ačkoliv se toto slovo v 
Novém zákoně používá na mnoha místech, 
právě tato forma je použita pouze dvakrát 
(1. Tim. 3,2 a 2. Tim. 2,24). V daném případě 
nám tato vlastnost definuje člověka poko-
rného, citlivého a toužícího poznávat Boží 
vůli.

  Když se podrobněji podíváme na kontext 2. 
Tim. 2,24,  zjistíme, že výraz “didaktikon” je 
obklopen pojmy, které souvisejí s životními 
vlastnostmi definovanými v našem textu v 
1. Tim. 3,2:
2. Tim. 2,23: “nepouštěj se do hloupých 
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otázky 

oTáZky o bohu 

sporů....”
2. Tim. 2,24: “Služebník Kristův...má 
být laskavý ke všem, schopný učit a být 
trpělivý.”
2. Tim. 2,25: “Má vlídně poučovat odpůrce.”

  Je tedy zřejmé, že “schopný učit” znamená, 
že takový člověk se umí ovládat, dokáže 
komunikovat s lidmi kolem sebe a nadto 
jim dokáže předat ještě něco navíc. To nám 
ostatně potvrzuje podobný výčet vlastností 
Božího muže, který najdeme v Titovi 1,8-
9: “...zdrženlivý, pevný ve slovech pravé 
nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve 
zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce.”

  Člověk, který je “ schopen učit” se umí ov-
ládat, je přesvědčen o pravdivosti Božího 
slova a rozumí Písmu tak, aby ho uměl 
používat v různých životních situacích.

  Dnešní vlastnost “schopen učit”, jakkoliv to 

na první pohled nevypadá, se opravdu týká 
nás všech. My všichni jsme “schopni učit” 
další lidi a předávat zkušenost o Kristu, o 
pravdivosti Božího slova dále. Nezbytným 
předpokladem je: stále se učit z Božího slo-
va, věřit Božímu slovu a žít podle Božího 
slova! 
Pán Bůh nám v tom pomáhej.

   Otmar H.

Poznámka redaktora – Milí čtenáři, na počátku 
série „Otázek“ jsem uvedla, že se budu přidržovat 
knihy – „OTÁZKY kladené vždy a znovu“ od 
Wernera Gitta. V průběhu příprav jsem však 
narazila i na jiné zdroje, které mě zaujaly, takže 
teď čerpám právě z nich. Těm, kteří si všimli, že 
se nedržím striktně uvedené knihy (jak jsem v 
úvodu slibovala), se omlouvám a zároveň věřím, 
že vám to nevadí, ale že to pro vás bude určitým 
obohacením. Děkuji za pochopení a přeji vám 
všem hodně vnímavosti i pohody při čtení NL.

14. Je kristovo božství biblické?
Kromě konkrétních výroků Ježíše o sobě 
samém také jeho učedníci uznávali Kris-
tovo božství. Hlásali, že Ježíš má právo 
odpouštět hříchy – což může dělat jedině 
Bůh, jelikož hřích je přestupkem proti Bohu 
(Skutky 5:31; Kolos. 3:13; porovnej s - Žalm 
130:4; Jerem. 31:34). 
  Jan říká - „Na počátku bylo Slovo, to Slovo 
bylo u Boha, to Slovo byl Bůh” (Jan 1:1).    

Pavel nazývá Ježíše „velikým Bohem a Spa-
sitelem” (Titovi 2:13) a ukazuje na to, že Ježíš 
existoval před vtělením „jako Bůh”.  Tomáš 
zvolal o Ježíši: „Můj Pán a můj Bůh!”(Jan 
20:28). O Ježíši bylo také řečeno, že „bude 
soudit živé i mrtvé” (2. Tim. 4:1). Příklady v 
Písmu, které učí o Kristově božství, je možné 
ještě znásobit (Zjev. 1:17; 2:8; 22:13; 1. Kor. 
10:4; 1. Petrův 2:6-8; Ž. 18:2; 1. Petrův 5:4; 
Žid. 13:20), ale i jeden samotný postačuje, 
aby bylo jasné, že Kristus byl považován za 
Boha svými učedníky.
  Ježíšovi se také připisují jména, která patří 
výlučně Hospodinu v Starém zákoně. Staro-
zákonní jméno „Vykupitel” (Žalm 130:7), 
je dáno také Ježíši v Novém zákoně (Tit. 
2:13; Zj. 5:9) a je nazván i Emmanuel (Bůh s 
námi) v Matouši 1. Ježíšovo jméno je použité 
společně s Hospodinem v požehnání - „Mi-
lost a pokoj vám od Boha Otce našeho i Pána 
Ježíše Krista” (Gal. 1:3; Ef. 1:2). Toto by bylo 
rouhání, kdyby Kristus nebyl Bohem. Jméno 
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maminka vypravuje

„Chléb náš veZdeJší deJ nám dnes“

Ježíš se objevuje společně s Hospodinem 
v Ježíšově příkazu ke křtu ve jménu Otce 
i Syna i Ducha Svatého (Mat. 28:19; 2. Kor. 
13:14). Ve Zjevení Jan říká, že celé stvoření 
chválí Krista (Beránka) – takže Ježíš je 
součástí stvoření (Zj 5:13).
  Ježíši jsou připisovány i skutky, které může 
dělat jedině Bůh. Ježíš nejenom proměnil 
vodu na víno (Jan 2: 7), kráčel po vodě (Mt 
14:25), uzdravil slepého (Jan 9:7), chromého 
(Mar. 2:3), a chorého (Mat. 9:35; Mar. 1:40-
42), a dokonce odpouštěl hříchy (Sk. 5:31; 
13:38), ale i křísil mrtvé (Jan 5:21; 11:38-44). 
Navíc, i Kristus sám vstal z mrtvých. A to 
je velmi vzdálené od takzvaných úmrtí a 
vzkříšení bohů pohanské mytologie a nic 
podobného vzkříšení není uváděno jinými 
náboženstvími. Taky nic jiného nemá tolik 
biblické podpory. 
 Podle Dr. Gary Habermase je nejméně 
dvanáct historických faktů, které uznávají i 
nevěřící učenci:
1. Ježíš zemřel ukřižováním
2. Byl pohřben
3. Jeho smrt byla důvodem zoufalství a 
beznaděje učedníků
4. Ježíšův hrob byl (nebo se to tvrdí) po 
několika dnech prázdný
5. Učedníci věřili, že viděli vzkříšeného 
Ježíše
6. Po tomto byli učedníci proměněni na 
věřící
7. Toto poselství bylo centrálním učením pr-
votní církve
8. Toto poselství bylo vyučováno v 
Jeruzalémě
9. V důsledku tohoto učení se zrodila církev, 
a ta roste
10. Den vzkříšení, neděle, nahradil Sabat 
(sobotu) jako hlavní den uctívání 

11. Pochybující Tomáš se obrátil a uvěřil, 
když viděl vzkříšeného Krista 
12. Pavel, nepřítel křesťanů, byl obrácen 
událostí, o které věřil, že byla zjevením 
vzkříšeného Ježíše.

 Kdyby někdo pochyboval o tomto konk-
rétním seznamu, stačí pár bodů, aby bylo 
dokázáno vzkříšení a ustanoveno evan-
gelium: Ježíšova smrt, pohřeb, vzkříšení a 
zjevení (1. Kor. 15:1-5). I kritici připouštějí, 
že učedníci tvrdili, že viděli vzkříšeného 
Ježíše. Žádné lži, žádné halucinace nedove-
dou proměnit lidi tak, jak je (učedníky) 
proměnilo vzkříšení. Především – co by 
tím získali? Křesťanství nebylo populární a 
rozhodně nepřinášelo žádný finanční zisk. 
A potom – z lhářů nejsou dobří mučedníci. 
Zemřít strašnou smrtí pro svou víru opravdu 
není jednoduché ani lehké.
 Kristus o sobě říkal, že je Bůh (nejen „nějaký 
bůh“, ale skutečný Bůh), jeho následovníci 
mu věřili a mluvili o Něm jako o Bohu. 
Kristus dokázal své božství zázraky, včetně 
vzkříšení, které změnilo svět. Žádná jiná hy-
potéza nedovede vysvětlit všechna tato fak-
ta. Proto se nebojme věřit tomu, že Kristus je 
živým Bohem. 

LS - NL

„Chléb náš vezdejší dej nám dnes…“ Hlavní-
mi potravinami mé maminky byl chléb. 
Ten se jedl k mnoha dalším jídlům, jako k 
různým polévkám, masu, salátům, zelenině, 

vejcím apod. Dalšími potravinami byly 
brambory, mléko, tvaroh, zelenina, máslo. 
Maminka žila od mládí na vesnici a celá ro-
dina žila pouze z Božích darů země. Také 
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nikdy neříkala, že měla hlad. Než se najedla, 
musela v potu tváře pilně od rána do večera, 
někdy i dlouho do noci pracovat. Ano, říká 
maminka: „Bez práce, nejsou koláče.“ Ona 
sama stále od mládí pracovala. Také své děti 
napomínala k práci. Nesnesla, když někdo 
zahálel. Sama těžkou fyzickou práci dělala 
až do stáří. V osmdesáti letech s dcerou, 
vnučkou a babičkou stavěly rodinný dům. 
Vozila plná kolečka betonu, malty, cihel a 
vše, co bylo třeba na stavbu. Mohu říci, že 
maminka, dcera a moje vnučka postavily 
hrubou stavbu svého rodinného domku. 
 Také jsme nikdy nepochopili, že v 
největších vedrech hrabala a stavěla seno. 
Často jsme ji s dcerou prosily, ať toho nechá, 
neboť byla hrozně uřícená. Co si jenom lidi 
kolem řeknou? Starou maminku nechají v 
tom vedru pracovat a sami sedí v chládku. 
Ona byla neústupná. Každou práci musela 
vždycky dokončit. Z častého vyčerpání má 
nyní srdeční potíže. 
  Jejich pole stačilo k obživě rodiny. Hlavní 
potravinou byl chléb. Maminka říkala, že 
jí ale nikdy nespadl na namazanou stranu. 
Když, tak ho zvedla, ofoukala, políbila, 
poděkovala Bohu a snědla. To byla jiná úcta 
k Božímu daru. Ten se doma pekl dvakrát 
týdně a vozil s jinými potravinami také 
prodávat na trh do Těšína.

Jak se pekl chleba.
Od minulého pečení měla maminka v 
dřevěné díži kousek kvásku. Tento namočila 
vodou a nechala trochu vykynout, pak z 
žitné mouky zadělala vodou hustší těsto s 
kmínem a solí. Píši podrobně, abyste si ho 
mohli sami doma upéct. Těsto se nechalo 
doma vykynout a do moukou vysypaných 
slaměných ošatek znovu dalo kynout. 
Současně s prvním kynutím se začala 
vytápět pec. Ta se dosti dlouho vytápěla 
suchými špalky dřeva, které se po vyhoření 
do černých oharků vyhrnuly na okraj pece.
Chléb z ošatek se postupně vyklápěl na 
kulatou sázecí lopatu. Vodou namočeným 
smetáčkem chleba navlhčili, aby chlebová 
kůrka byla lesklá a křupavá. Uprostřed 
maminka udělala důlek, aby byl chleba 
dobře propečený, tatínek sázel bochníky 

(ukládal) až na konec pece. Byla to dosti 
těžká práce. Maminka požehnala zavřenou 
pec a my čekali na dvanáct voňavých 
chlebů, jeden můžete upéci doma v troubě. 
Než se mohl vytáhnout tento chutný boží 
dar z pece, muselo se obilí semlít na hru-
bou mouku a to na kamenném mlýnu 
- žernovech. Ten se někdy stal kamenem 
úrazu pro děti, které už od devíti let musely 
s mletím pomáhat. Nejhorší bylo dostat oba 
kameny do chodu. Děti byly malé a sotva 
dosahovaly na rukojeť. Rodiče jim často 
podkládali pod nohy i dvě cihly. Mlelo se 
skoro každý den, tatínek nerad viděl zahálet 
své děti. Aby bylo dost chleba i na prodej, 
pekli jsme ho týdně třikrát. Stále všichni 
měli práci. 
  Když mě přijdou s dcerou navštívit, moje 
maminka o ničem jiném nemluví, než o 
práci a domovu. Někdy povídá, že je neděle, 
nepracuje a už přišla z kostela. Moje dcera 
jí dopoledne pouští kazety z kostela a ona 
myslí, že byla v kostele. Už se jí to chudince 
plete. Nenápadně ji přivedeme na správnou 
cestičku. Jsme rádi, že je ještě s námi a že 
můžeme být i ve 102 letech všichni společně. 
Je nám všem i celému okolí příkladem víry, 
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ze světa 

PRohlášení iCeJ k oPeRaCi „oChRanné osTří“

lásky a pracovitosti. Děkuji Ti za ní, Pane 
Ježíši, že čtrnáct dní po maminčiných naro-
zeninách manžel s dcerou a vnučkami jí 
mohli doprovodit do kostela. Děkuji též za 
něho. On totiž špatně slyší a někdy z kázání 
nic nemá. Na bohoslužbách  usínal, já jsem 
ho musela neustále budit. Nyní jsem v kos-
tele nebyla, neboť jsem upoutána na lůžku, 
ale mám hroznou radost, aniž jsem Tě, Pane 
Bože, prosila o pomoc. Tys prostřednictvím 
jednoho našeho bratra zařídil správné nas-

tavení sluchátek a on teprve po tolika letech 
pořádně slyšel kázání. Nesmím zapomenou 
na tvé dobrodiní, zařídil jsi to sám, Pane, 
aniž jsem Tě o to prosila. Když přemýšlím, 
co všechno nám dáváš, musí nás to vést k 
vděčnosti. Jaké dary jsme přijali, dlužíme Ti 
poděkovat. Bůh nabízí svou lásku i trvalý 
domov každému člověku, který přijme 
Tvého syna, kdo ho veřejně vyznává, má 
věčný život v Božím království.

HOŠ-U              

(ICEJ je Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 
Jeruzalém)  

Každý stát má nezpochybnitelnou povinnost 
chránit své občany, a je proto samozřejmé, 
že Izrael usiluje zabránit útokům proti 
svému obyvatelstvu. Podporujeme proto 
současnou vojenskou operaci izraelské 
armády v Pásmu Gazy a považujeme ji za 
plně legitimní.
  Oceňujeme, že Izrael nejen vynakládá ne-
malé prostředky na ochranu vlastních oby-
vatel, ale také mnoha způsoby varuje civilní 
obyvatelstvo Gazy a usiluje o minimalizaci 
jeho utrpení. V nové situaci asymetrických 
konfliktů tím Izrael stanoví jasný morální 
standard hodný následování.
 Střílení raket na civilisty a budování 
útočných tunelů není v ničem užitečné pro 
vytvoření životaschopného státu palestin-
ských Arabů. Hamás touto činností demon-
struje, že mu nejde o blaho palestinského 

lidu, nýbrž o zabíjení Židů. Tudy cesta k 
míru nevede. 
 Mnohokrát zdokumentované zneužívání 
škol, mešit a nemocnic ke skladování či 
odpalování raket a používání civilistů 
jako živých štítů Hamásem je barbarské a 
zavrženíhodné. Takové praktiky nesmějí 
mít místo ve společnosti civilizovaných 
národů a musí být jako válečné zločiny 
jednoznačně odsouzeny. Litujeme civilních 
ztrát mezi obyvateli Gazy, které jsou však 
plně důsledkem této taktiky Hamásu.
 Jsme znepokojeni tím, do jaké míry je 
úspěšná ve svobodném světě mediální strat-
egie Hamásu, který se snaží dodáváním 
obrazů vytržených z kontextu citově 
manipulovat s publikem a vyvolávat 
protižidovskou nenávist. Novinářský etický 
kodex by měl při zachování plné svobody 
slova ukázat cestu, jak takové propagandě 
čelit. 
 Současná krize dokládá selhání mezinárod-
ního společenství, které dopustilo, aby 
jeho humanitární pomoc byla zneužita a 
namísto výstavby domů, škol a nemocnic 
byla použita k nákupům raket a budování 
tunelů. Požadujeme, aby dříve, než budou 
uvolněny nové dodávky materiálu pro ob-
novu Pásma Gazy, byl vytvořen účinný 
kontrolní mechanismus, který zabrání po-
dobnému zneužití v budoucnu.
 Vyzýváme v této souvislosti mezinárodní 
společenství, aby v Pásmu Gazy zajistilo 
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demilitarizaci, která je nutnou podmínkou 
pro dlouhodobé zlepšení situace tamních 
obyvatel.
  Konečně, otevřené projevy antisemitismu 
a fyzické útoky proti Židům a židovským 
institucím, k nimž nyní dochází v některých 
evropských městech, jasně ukazují, že úda-
jná kritika izraelské politiky je často pouze 
vítanou záminkou k projevení protižidovské 
nenávisti. Běžně se objevují nacistické sym-
boly a oživují nacistické slogany. To je v 

Evropě, která byla před sedmdesáti lety 
svědkem největší genocidy v dějinách lidst-
va, motivované nacistickou protižidovskou 
ideologií, naprosto nepřijatelné. 
 Vyzýváme intelektuální elity a známé os-
obnosti, aby jednoznačně veřejně odsoudily 
projevy rasismu, a zejména nenávisti vůči 
Židům a Izraeli. 

   RNDr. Mojmír Kallus 

míR PRo iZRael
Jsem křesťan. A jako křesťan mohu milovat 
své nepřátele. Mohu, když mě někdo na-
padne, nastavit mu druhou tvář. A když mě 
okrade o košili, mohu mu nabídnout i svůj 
plášť...
  Ale nemám právo žádat nikoho jiného, aby 
udělal totéž!
  A když se stane, že mezi dvěma, které mám 
výsadu mít rád, dojde ke sporu, tak mám 
povinnost soudit, kdo je v právu a kdo spor 
rozněcuje. Kdo je útočník a kdo se brání.
 A nemám právo hlásat, ať moudřejší us-
toupí - protože bych ho tím mohl odsoudit 
k neexistenci.
  Mám dokonce povinnost se napadeného 
zastat a udělat vše pro to, aby zvítězila prav-
da.
 Pět tisíc let staré sumerské přísloví říká: 
Řekni lež, řekni pravdu - bude věřeno lži. Lež 
je totiž velice často jednodušeji přijatelná. 
Natož, když je emocionálně nabita.
 Vždy je jednodušší se rozhorlit nad obrázky 
zakrvavených dětí, než pátrat po příčinách 
konfliktu. Vždy je jednodušší se pohoršovat 
nad troskami poničené nemocnice nebo 
školy, než se vyrovnávat s faktem, že má 
někdo to svědomí tato místa použít jako 
vojenská stanoviště a ty nejbezbrannější 
používat jako lidské štíty.
  Uznat, že i silnější může mít někdy pravdu, 
nám připadá příliš jednoduché, primitivní 
a nehodné rozmlženého postmoderního 
člověka. Vždyť už od dětství z principu 
fandíme slabšímu Jerrymu - i když silného 
Toma otravuje, provokuje a ubližuje mu.
 Jsem pacifista a jsem proti jakémukoli násilí. 
Ale když už k válečnému konfliktu dojde, 

tak si nedovedu představit, že by byl veden 
ohleduplněji a humánněji, než jak bojuje 
izraelský Cahal. 
 Slyšeli jste někdy v dějinách válek o 
armádě, která by upozorňovala předem 
svého nepřítele, kam bude střílet a kde 
bude bombardovat? Že by nepříteli posky-
tovala pravidelné přestávky na zotavení? 
Že by nasazovala životy vlastních vojáků v 
pozemní válce, aby minimalizovala ztráty 
civilistů na straně nepřítele? Slyšeli jste, že 
by nějaký stát dodával svému nepříteli vodu 
a elektřinu? Poskytoval mu nezištně human-
itární pomoc? 
 Každý mezilidský konflikt je tragický. 
Natož, když dojde na zbraně a zabíjení. 
A každý lidský život je nenahraditelnou 
ztrátou. Tak to alespoň vnímá naše žido-
křesťanská evropská kultura, která nestaví 
ideologii nad lidský život.
 Proto dovolte, abych skončil slavným 
citátem nezapomenutelné ministerské 
předsedkyně Izraele, paní Goldy Meir: „My 
můžeme odpustit Arabům, že zabíjejí naše 
děti. Nemůžeme jim však odpustit, že nás 
nutí k tomu, abychom zabíjeli děti jejich. - 
Mezi námi a Araby nastane mír teprve te-
hdy, až budou mít Arabové ke svým dětem 
větší lásku, 
než mají 
nenávist k 
nám.“

Doc. ThDr. 
Tomáš Novotný 
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reportáž

TáboR sPálov 
V době 6. – 14. srpna jsem strávil týden pod 
stanem, na táboře v oblasti řeky Odry  na 
Spálově. Tento tábor byl pořádán již čtvrtým 
rokem. Rád bych podal krátkou zprávu o 
tom, jak to probíhá a možná motivoval další 
lidi, aby se k nám připojili :)
 Vlakem jsme odjížděli z Českého Těšína 
směrem k naší cílové zastávce Heřmánky 
nad Odrou, se dvěma přestupy. Poté jsme 
pěší chůzí šli k našemu cíli, tábořišti YMCA 
v nížině přímo u Odry. Navštívili jsme od-
tud např. bývalý břidlicový důl – Břidlicová 
stezka, nebo za účelem nákupu Vítkov.
  Tábor probíhal jako vždy v indiánských 

stanech, nazývaných tee-pee (týpí), a letos 
se ho zúčastnilo něco přes deset účastníků a 
čtyři vedoucí. Počasí bylo docela vydařené, 
i když s množstvím srážek, ale to se (mimo 
jednoho výletu) netýkalo doby, kdy jsme 
byli mimo tábor. Jinak vše probíhalo jako ob-
vykle, dříví se štípalo, oheň byl horký, voda 
mokrá a studená (i když po pořádně vlhkém 
týdnu jí dost přibylo :) ). Až na nepříjemnost 
v prvním dni, kdy se nám při stavění jedno-
ho stanu podařilo zaznamenat stáří plachty, 
která nám po kouskách roztrhaná padla na 
hlavu, se nic vážného nestalo.
 Oproti loňsku byl systém táborové hry 

zamyšlení 

o čišTění ToaleTy 
Momentálně sedíme ve vlaku z Helsinek 
do Ostrobotnie. Brzy budeme doma (autor 
jede domů z misijního pobytu v ČR - poznám-
ka redakce). Během této cesty jsem navštívil 
mnoho toalet. Když cestuju, 
můj žaludek bývá dost citlivý. 
Často mi připomíná, abych 
navštívil záchod. A tak jsem 
tento týden viděl mnoho 
různých typů toalet. Některé 
byly čisté, jiné dost špinavé. 
Z nějakého důvodu jsem si 
vzpomněl na pravidlo, které jsem 
někdy slyšel. Musíme se ujistit, že 
záchod je po naší návštěvě čistější  
než před ní. A tak jsem čistil záchod 
jak po sobě (!), tak po ostatních.  :)
  Myslím, že tohle pravidlo sedí také na 
život křesťana. Ukazujeme, kdo je Bůh, 
když zanecháváme lepší svět po našem 
odchodu, než když jsme přišli. Ať už jde o 
práci, rodinu, volný čas nebo jinou oblast. 
Jako křesťané máme usilovat o to, abychom 
po sobě zanechali pozitivní vliv. Manželka 
potřebuje být šťastnější se mnou než beze 

mě. Dětem by mělo být lépe se mnou než 
beze mě. Ježíš léčil nemocné, křísil mrtvé, 
vyháněl démony.  A nakonec zemřel na kříži 
a vzal naše viny, naše selhání. Ježíš udělal 

svět lepší.
  Také jsem přemýšlel nad tím, co jsem 
osobně získal z naší cesty. Jeden z 
nejdůležitějších postřehů bylo to, že 

jsem sám sebe trochu více našel. 
Jsem nadšený misií. Proto 
budu věnovat více času organi-
zování nových misijních týdnů, 
náboru týmových vedoucích, 
mentorováním pastorů, tý-

mových vedoucích, atd.  Během roku 
jsem se naučil mnoha dovednos-
tem tím, že jsem byl podnikatelem, 

pojišťovacím agentem, trenérem, učitelem a 
knězem. Doufám, že budu časem moct ori-
entovat víc a víc svých zdrojů a zkušeností 
na misii v zahraničí. Cesta již začala. Fungu-
jeme  s “BecomelikeJesus” už sedm let. Na 
cestu jsme vyšli, ale jsme teprve na začátku. 
Chcete se přidat?

Sebastian Widjeskog
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trochu pozměněn, k většímu využití 
rozdělených skupin. Letos jsme se věnovali 
osobě irského misionáře Sv. Patrika, podle 
čehož byl zařízen celý program. Všechny 
skupiny letos vtipně spolupracovaly, aniž 
by k tomu byl sebemenší popud ze strany 
vedení tábora, a společně našly truhlu s 
pokladem, a kupodivu i zpáteční cestu do 
tábořiště. Vzhledem k vlhkosti plachet jsme 
dva stany nechali stát, s tím, že se pro ně 

vrátíme, až bude hezky, což se povedlo a 
tímto snad může zpráva končit :) .
 Kdo je ve věku zhruba od 12 do 20 let (i 
když, byli s námi i dva o něco mladší kluci 
– tak 6-8 let), a chtěl by něco takového zažít, 
ať neváhá a přidá se k nám příští rok jako 
účastník, nebo možná jako vedoucí akce, je 
to hodnotný zážitek pro všechny :)   

Šimon Janča

TáboRové TRio – TyRa, Těšín, sPálov
“Z táboru na tábor”, tak takhle jsem letošní 
léto odpovídala všem, kteří se mě zeptali, jak 
se nám daří tady v Česku po těch několika 
měsících v zahraničí. Dětské tábory už byly 
odprezentovány i v kostele a k té spoustě 
fotek a informací snad dodám jen to, že oba 
dětské tábory byly i přes svou náročnost 
v program v mnoha směrech osvěžující.                                                                                         
Rok co rok mě nepřestává překvapovat dy-
chtivost některých dětí po Božím slově. No 
ano, všechny děti takové zdaleka nejsou, 
ale když vidím zaujetí v četbě Bible před 
spaním, když ostatní hrají nějakou hru, 
nebo prostě blbnou se zubní pastou u dveří, 
nemám daleko k slzám dojetí a touhou 
křičet “Halelluja!” 
 Nebo, když jsem svědkem velké radosti 
ze zpěvu chvály Pánu Bohu, veselému 
poskakování a pečlivému vyslovování 
každičkého slovíčka, tlačím slzu v oku. 
Vždy mne překvapí a každý rok si všímám 
a memoruji si malé táborové 
hrdiny, kteří od odhodlaného 
hledání něčeho ztraceného, 
přes utěšování bolístek nebo 
řešení konfliktů, umí i potěšit 
vedoucí a umějí jim neskutečně 
zvednout náladu už jen svou 
přítomností a úsměvem, nebo 
třeba jen nějakou dětskou 
větičkou, která dojme i mr-
zouta. 

  Zaměřím se ale trochu víc na 
dorostový tábor na Spálově, 
který byl pro mne jako už i loni 
jedním velkým sebezapřením.    

Nejsem fanda stanování v otevřeném pros-
toru a neizolovaném “týpí”, kam si lezou 
zvířátka všeho druhu jako do krámu. No a 
letos jsem té havěti měla ve svém spacáku 
a blízkém okolí opravdu hodně: od velkých 
pavouků přes všelijaké chrobáky, komáry, 
ještěrku či myš. Ano, zkušení táborníci se 
zasmějou a mávnou rukou, moje maličkost 
ovšem trpěla. K tomu, když se přidá 
několikadenní lijavec, musím se přiznat, že 
má morálka klesala. To vše a k tomu ještě 
ztráta klíčů od sborového auta (později nal-
ezených) ve mě málem vyvolalo paniku. 
 Nic z toho ale nezničilo báječný dojem z 
programu, který jsme letos dorostencům 
vymysleli. Tématem byl příběh svatého 
Patrika. Ze Spálova se stalo středověké Irsko 
a Patrikův příběh od jeho dětství, únosu do 
zajetí, vysvobození až po misijní a kazatel-
skou činnosti, nás provázel celým týdnem. 
Her a bláznivin bylo spousta a jak jsem už 
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i sama v jednu chvíli dorosťákům sdělila, 
u některých úkolů, které jsme jim vymys-
leli bych před deseti lety jako dorostenec 
asi remcala. Oni však s velkou odvahou a 
neskutečným odhodláním nebojkotovali ani 
ždibec, a že takových momentů bylo hned 
několik. 
Například naprosto šílené 
pobíhání ostružinovým paloukem,  
několikakilometrové táborové hry do-
provázené plněním úkolů a orientováním 
se podle buzoly v prostoru, noční hru ve 
vodě za deště, kde pointou bylo rozdělat 
oheň a přenést jej z jednoho břehu řeky na 
druhý; dva velmi dlouhé výlety s hledáním 

ukrytého táborového pokladu a také 
několikahodinové skládání a na konci tábo-
ra i rozkládání týpí a táborové kuchyně. 
Kromě toho dorosťáci neustále chys-
tali dřevo, rozdělávali táborový oheň a 
několikrát za tábor si také vařili, učili se azi-
muty, poskytování první pomoci nebo mor-
seovku a luštili všelijaké hlavolamy nebo 
batikovali trička. 
  Tábor na Spálově je jednoduše každoroční 
výzvou a kdo ho alespoň jednou zažil, ví, že 
se mu příští rok bude chtít jet, i kdyby z nebe 
trakaře padaly :D

Zuzka Smyčková

JednoduCho s ním - CamPfesT
Jak je skvělé mít přátele všude možně! 
Vzhledem k tomu, že jich máme všude plno, 
jsme na křesťanský hudební festival Camp-
fest vyrazili v hojném počtu a se slevou na 
jízdném. Po příjezdu do Král´ovy Lehoty 
jsme ovšem narazili na menší problém – čím 
více lidí, tím více stanů, tím více pokrytého 
prostoru. Proto bylo nutné zvolit strategicky 
výhodné místo ke kempování. A tak jsme 
se, spolu s dalšími dvaceti přáteli, zaby-
dleli na konci campfestovského táborového 
městečka poblíž suchých záchodků Toi-Toi.
 Život na festivalech pod širým nebem v 
sobě skýtá spoustu krás – točí se kolem 
stanování, plynových hořáků, instant-
ních polívek, hudby nejrůznějších žánrů, 
společenství na seminářích nebo jen tak 
mezi stany, uzavírání nových přátelství a v 
neposlední řadě nedostatku spánku. Neji-

nak jsme to prožili letos na Campfestu i my. 
Zážitků jsme si přivezli spoustu, na co však 
pro tento rok opravdu nezapomeneme, byla 
průtrž mračen. Za necelé dvě hodiny stihlo 
napršet tolik, že byla zničena část aparatury 
v hlavním stanu a vytopeno asi devadesát 
účastníků. Ani místní se s takovou bouřkou 
ještě nesetkali. Bylo však úžasné vidět, jak 
se nejen pořadatelé, ale i ostatní sjednotili 
a udělali vše pro to, aby nikdo po zbytek 
Campfestu nespal v mokrém (zařídili 
náhradní ubytování, přijali cizí lidi do svých 
stanů, darovali suché oblečení).
 Hlavním tématem celého festivalu bylo 
heslo „JednoDucho s Ním“. Každý den žít 
s Ježíšem, pustit Ho do všedních věcí, jako 
je třeba smažení palačinek, kafe s kamarád-
kou, opravování auta, nakupování... - Bůh 
touží po blízkém vztahu s námi, chce prostě 

být součástí všeho, co děláme.
 Po celý čas jsme mohli vidět, 
jak moc Slovákům hoří srdce po 
probuzení v jejich zemi. A ne-
jen u nich, ale i v Česku. Velmi 
si vážíme, že i jinému národu 
záleží na tom, aby Bůh intenzivně 
proměňoval životy Čechů a každý 
zde mohl prožít odpuštění. Stačí 
jen modlit se a nechat se použít.

HL, RG
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po stopách Lukášova evangelia

Chudá vdova, lukáš 21, 2-4
Chrámový okrsek byl rozdělen na několik 
částí - nádvoří pohanů, nádvoří žen, samot-
ný chrámový okrsek, ... V nádvoří žen bylo 
třináct dřevěných pokladnic, každá měla 
svůj účel a v každé se vybíralo na jinou 
konkrétní věc. Každou pokladnici obs-
luhoval jeden kněz. Přišel dárce, chtěl daro-
vat na konkrétní účel, peníze předal knězi, 
ten oznámil veřejně, kolik to je, zapsal zápis 
a poté peníze vhodil do pokladnice. Všichni 
věděli, kolik kdo dává a na co. Žena dala 
velice málo – jeden čtyrák. V té době to v 
římské říši vystačilo na jedno použití lázní, 
které můžeme do dnešní doby převést na 
cenu za použití bazénu. Dle řeckého textu 
nedala své poslední peníze, které měla, 
ale darovala množství, které ji vystačilo na 
denní obživu. Takže se vlastně pro ten den 
vzdala toho, zač by jedla a darovala to na 
nějaký účel. 
  Ježíš poskytuje poučení o tom, jak Bůh hod-
notí dávání. Dar je ohodnocen nikoli podle 
částky, kterou představuje, ale podle veliko-
sti oběti v dávání obsažené. Když bohatí 

dávají ze 
svého nad-
bytku, zna-
mená to, že 
je to nestojí 
ž á d n o u 
o b ě ť . 
K d e ž t o 
v d o v a 
obětovala 
svou denní 
obživu. 
 Tento prin-
cip lze ap-
likovat ne 
jen na dary 
f i n a n č n í , 
ale taky na 
službu Bohu. Bůh službu neposuzuje po-
dle velikosti, vlivu nebo úspěchu, ale podle 
míry upřímné oddanosti, oběti, víry a lásky.

DH-NL

Na naší misijní cestě do Nihelpur učinil náš 
úžasný Spasitel tři velké zázraky. 
  Nejdříve nám daroval z předchozích evan-
gelizací šestnáct mladých lidí, kteří byli 
pokřtěni. Každý, kdo přijme Pána Ježíše za 
osobního spasitele, je velkým zázrakem.   
  Dalším zázrakem bylo uzdravení mladého 
nemocného muže. Byl jsem volán do chýše 
jedné velmi chudé hinduistické rodiny a 
jeden mladý muž ležel na zemi v horečkách. 
Když mě uviděl, tak si ještě více stáhl 
přikrývku přes hlavu. Byl celý zchvácený 
a jen jsem zahlédl jeho propocenou hlavu. 
Vroucně jsem se modlil a prosil našeho Pána 
a Spasitele o pomoc a uzdravení podle Boží 

vůle pro tohoto trpícího muže. K mé velké 
radosti, po modlitbě odhalil svou tvář a 
radostně řekl: “Cítím, že je mi lépe”. Velmi 
pěkně se na mě usmíval a krátce na to vstal a 
šel na naši přednášku. Jeho nemoc zmizela. 
Jak úžasný a dobrý je náš Pán. On činí velké 
zázraky před našimi zraky.
 Pak jsme byli voláni do další převážně 
hinduistické vesnice, kde na nás čekali, ale 
obloha se hrozně zatáhla těžkými černými 
mraky, začalo se blýskat a silně hřmět. 
Každou chvilku se dalo čekat, že se spustí 
prudký tropický liják. 
 Všichni jsme seděli v autě, měli jsme vyrazit 
na místo, a mít veřejný evangelizační pro-

z deníku misionáře

Jeď víRou vPřed! 
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co nás čeká
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

Zveme všechny sestry a bratry na 
evangelizační odpoledne, jenž se bude 
konat v neděli 7.9.2014 v 17:00 v sále 
přístavby. Vystoupí dechovka z Třanovic. 

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.

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.

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.

křty 
Anna Heczková

Pohřby
Lýdie Kotajná
Emilie Petrů

svatby 
Ryszard Mencner a Lenka Turečková
David Buják a Žaneta Truchlá
Lukáš Zabystrzan a Aneta Sliwková

Rostislav Ďuriš a Natálie Baronová
Martin Krauz a Eva Czudková

Jubilanti v září
Němčanská Blanka, Benesz Gustav, Pry-
musová Anna, Sporzyszová Jana, Kučerová 
Věra, Šturm Reinhold, Pyszko Miroslav,     
Mokryšek Miloslav, Baronová Anna,    
Formánek Jan, Motyka Vladislav, Eckert 
Helmut, Slaná Jarmila, Molin Jan, Pustovk-
ová Věra, Kolondrová Daniela

ze života sboru

křTy, Pohřby, svaTby, JubilanTi 

gram. Když se ale tak blýskalo a hřmělo, 
okrskový pastor, který nás vedl řekl, že 
nemůžeme jet, že co nevidět bude velký 
tropický liják a ve vesnici není žádná míst-
nost, kde by se mohl program uskutečnit. 
Modlili jsme se o Boží pomoc. V srdci jsem 
zápasil a cítil jsem nutkání, jakoby mi Pán 
říkal: “Jeď vírou vpřed, vždyť Já jsem s te-
bou”!
 Když jsme přijeli na místo a vše jsme 
připravili, mezitím bouře ustala a nespad-

la ani kapka. Celý program se uskutečnil 
s velkým požehnáním. Mnoho lidí se ro-
zhodlo pro následování našeho Spasitele a 
otevřelo své srdce Ježíši. Ti, kteří přišli na 
výzvu dopředu, dostali Bible a otevřeli jsme 
Biblické vyučování a přípravu pro křest. Jak 
mocný a dobrý je náš Pán, který zastavil 
bouři, dal nám překrásný program a mohli 
jsme všechny vést k němu. 

Milan Moskala
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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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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. 

Prodám byt 1+1 na ulici Hornická, cena 
dohodou. Informace na tel: 776 091 950. 

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. 

oznámení
  Ve školní roce 2014-15 proběhne v prostorách 
sboru konfirmační vyučování dětí s rokem 
narození 2001 a starších. Rodiče, hlaste své 
děti v kanceláři telefonicky, mailem nebo 
osobně. První schůzka proběhne 9.9.2014 v 
16:00 v sále přístavby. Tel. 558 745 191, mail.: 
cesky-tesin@evangnet.cz 

Sborová mateřská školka Loďka děkuje 
všem dárcům hraček a pomůcek pro 

školku a také všem, kteří se jakoukoli for-
mou podíleli na úpravách a dokončovacích 
pracech ve školce.

  Soutěž o grafický návrh 
loga sborové mateřské 
školky Loďka vyhrála 
Veronika Chroboczková. 
Návrhů bylo přijato šest. 
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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 mezidenominačním 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,...

WWW odkaZy
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