
Slovo editora

Milí čtenáři, 
vítáme vás v měsíci únoru. 
Tématem tohoto čísla je práce s 

dětmi. Vyzpovídali jsme ředitelku naší 
církevní mateřské školy Loďka Lenku 
Chrobočkovou. Povyprávěla nám, jak to 
bylo s nápadem zřídit ve sboru školku, co 
bylo inspirací a jak to zvládají. 

Druhým příspěvkem k tématu je svědectví 
o práci s nevěřícími dětmi v Ostravě-Porubě, 
kde byl založen křesťanský klub.

Doporučujeme reportáž z cesty manželů 
Nogových na Ukrajinu. Děkujeme jim 
za zajímavý příspěvek i za jejich tolik 
potřebnou službu. 

Nezapomeňte si také přečíst další 
příspěvky z našich pravidelných i 
nepravidelných rubrik. Věnujte pozornost 
informacím ze staršovstva a přijďte na 
sborové shromáždění, které se koná 
poslední únorovou neděli. O jeho průběhu 
Vás budeme informovat v příštím čísle. 

Zajímavý únor vám za redakci Nedělních 
listů přeje 

Jana Foberová 

operace mobilizace
OM Česká republika
Kancelář:  Kolářská 2176 /2, 370 07 České 
Budějovice 
IČ 14498634 
E mail: info.cz@om.org  |  Tel: 387 312 730 
www.cz.om.org

Počet členů týmu v ČR a v cizině: 15 
Počet dobrovolníků: proměnlivý (dle 
probíhajících misí)

OM Česká republika (zkratka OM ČR) je jed-
nou z poboček mezinárodní misijní organ-
izace Operation Mobilization, která působí 
ve více než 110 zemích světa. Ve spolupráci 
s Církví OM Česká republika motivuje a 
pomáhá ve vysílání a zapojení křesťanů 
do místní a světové misie a podporuje růst 
místních sborů. Novou oblastí práce je boj 
proti obchodu s lidmi (služba obětem sex-
uálního průmyslu).

  Historie OM sahá do 50. let minulého sto-
letí, kdy se jedna americká žena v domác-
nosti začala věrně modlit za studenty místní 
střední školy. Prosila Boha, aby skrze životy 
těchto mladých lidí zasáhl svět - a Bůh ji 
vyslyšel! Paní Clappová dala jednomu ze 
studentů Janovo evangelium. Tento student 
později vydal svůj život Pánu na meetingu 
Billy Grahama. Jmenoval se George Ver-
wer a stal se zakladatelem a mezinárodním 
ředitelem hnutí Operation Mobilization.

Aktivity OM ČR:
MOBILIZACE K MISII 

OM se zaměřuje na 
mobilizování 
křesťanů k 

modlitbám a misijní činnosti. Chceme vidět 
novou generaci těch, kteří se zapojí do práce 
na misijním poli, ale i těch, kteří je budou 
modlitebně a finančně podporovat. To se 
děje skrze 
- povzbuzování místních sborů
(návštěvy různých společenství, vyučování 
misiologie, informace o situaci ve světě či 
prezentace konkrétních možností zapojení)
- misijní víkendy
Misijní víkendy jsou každoročně unikátní 
akcí, k jejíž organizaci se spojují všechny 
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hlavní misijní agentury působící v naší zemi 
(konkrétně OM, YWAM, Wycliffe, Exo-
dus, Nehemia a NFKMS). Záštitu převzaly 
Česká evangelická aliance a Křesťanská 
misijní společnost. Hlavním cílem Misijních 
víkendů je motivace českých křesťanů k mis-
ii a také poskytnutí informací o konkrétních 
misijních příležitostech.

PARTNERSTVÍ S CÍRKVEMI
Snažíme se pomáhat církevním 
společenstvím rozvíjet biblické chápání 
toho, co znamená “misijní církev”. Spolu-
pracujeme při 
- vyslání služebníků na krátkodobé i dlouho-
dobé misijní výjezdy 
(hledání nejvhodnějšího místa a druhu 
služby, pomoc s  přípravou a zajištěním, ad-
ministrativní i legislativní zázemí)
- zakládání a posilování sborů (v současnosti 
Elim Strakonice)
- realizaci projektů v ČR, zaměřených na 
sdílení evangelia tvořivými způsoby
(např. Bus4Life - prodej literatury spojený s 
doprovodným programem, English Camps, 
Artslink - pouliční umělecké workshopy 
propojené s evangelizací)

SLUŽBA MLÁDEŽI - TEENSTREET
Každoročně organizujeme výjezd české 
skupiny na mezinárodní mládežnickou kon-
ferenci TeenStreet v Německu. Věříme, že 
TeenStreet pomáhá účastníkům k hlubšímu 
poznání a milování Krista. Také se zde 
setkají s několika tisíci vrstevníků, mezi 
kterými najdou podporu a nové přátele. 
Ze zkušenosti víme, že to pro mnohé zna-
mená proměnu a odvahu následovat své 
přesvědčení v rodinách, školách apod. 

SLUŽBA OBĚTEM OBCHODU S LIDMI
Naši pracovníci jsou součástí ekumen-
ického týmu, který slouží obětem sexuál-
ního průmyslu (streetwork a návštěvy v 
klubech). Věnují se tréninku a koordinaci 
dobrovolníků, přednáškám pro zvýšení 
povědomí veřejnosti apod. Ve spolupráci s 
dalšími organizacemi pořádají ekumenická 
modlitební setkání a semináře.  

VÝUKA ANGLIČTINY
Chceme být pro lidi v okolí užiteční, přinášet 
radost a naději. Proto vyučujeme angličtinu, 
o niž je stále zájem, neboť znalost jazyka 
umožňuje osobní rozvoj či lepší pracovní 
uplatnění. Lektory jsou rodilí mluvčí, což 
není jinde snadno dostupné. Na pravidelné 
kurzy navazuje v případě zájmu studium 
Bible.

Jak se zapojit:
Na našich webových stránkách v sekci ZA-
POJ SE najdete aktuální přehled krátkodo-
bých misijních výjezdů i dlouhodobých 
projektů a výjezdů se zvláštním zaměřením. 
Neméně důležitá je pro nás vaše modl-
itební podpora, samozřejmě uvítáme i dary 
na financování činnosti. Seznam aktuál-
ních modlitebních témat i přehled vari-
abilních symbolů naleznete naleznete také v 
příslušných sekcích na webu.

Co nás aktuálně těší: 
Rostoucí počet misijních pracovníků z ČR a 
Slovenska zapojených ve světové misii.

Co nás aktuálně trápí:
Nedostatek financí pro národní pracovníky 
(působících v ČR) a s tím spojené limity ve 
vykonané práci.

Plánované novinky:
Výjezd Medical Help Ghana  - září 2015

Pozdrav pro čtenáře Nedělních listů: 
Vyjdi, pošli nebo neposlechni... (John Piper)

Iva Minářová, MSCH - NL
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V této úvaze bych chtěla Mirjam přiblížit 
jednak jako sestru Mojžíše, a jednak jako 
prorokyni svého národa.
 
Mirjam – sestra
S Mirjam se setkáváme poprvé při záchraně 
jejího malého bratříčka Mojžíše. To už neb-
yla malým děvčátkem, byla starší o dvanáct 
až patnáct let, možná o víc. Tento první 
pohled na ni je velmi pěkný, ukazuje se nám 
jako dobrá a rozumná starší sestra, na kter-
ou se matka může spolehnout.
  Láska mezi sourozenci není samozřejmostí. 
Lidské dějiny podle Bible velmi smutné a 
začaly bratrovraždou. A když přicházíme 
na tento svět nejen s dobrými vlastnostmi, 
ale se sklonem ke zlému, hrozí nám vždy 
nebezpečí, že se v nás zakoření závist a 
nenávist a potom se díváme na naše souro-
zence jako na rivaly. Tento pohled by měli 
rodiče vykořenit hned v zárodku. Proto je 
prvořadý úkol při výchově dětí pěstovat 
svornost mezi nimi. I ty „nejlepší“ děti se 
někdy pohašteří, ale tyto dětské spory nema-

jí trvalé následky, horší je to u starších, kde 
takové nesrovnalosti deformují charakter a 
způsobují trvalé a bolavé rány. Naše Mirjam 
je krásná sestra, která zvítězila nad „kain-
ovskou“ vlastností v sobě a zachraňovala 
svého bratra. Její příklad nás povzbuzuje k 
tomu, abychom také vnášeli soucit a lásku 
do sourozeneckého soužití.
  Mojžíš byl vytažen z vody. Ptáme se, kdo ho 
to vlastně vytáhl. Nuže, víra a láska matky, 
soucit faraónovy dcery a v neposlední řadě 
ochota a statečnost jeho sestry Mirjam.

Teď si povíme o tom druhém. Naše Mirjam 
je už dospělou ženou, rozumnou, inteligent-
ní osobou. Je záhadou, jak se mohlo stát, že 
se tato mladá žena nezamilovala a nevdala. 
Nezahořkla však, ale našla si životní náplň. 
Našla si své místo v církvi a národě. Tato 
její velikost je zachycena při jedné události 
v Izraelském národě. Izrael byl vyvedený 
z otroctví a uvedený na svobodu úžasným 
způsobem cestou skrz Rudé moře. To nad-
chlo Mirjam a inspirovalo ji to k plésání a 
chvalozpěvům. Boží slovo ji nazývá pro-
rokyni, to mělo své kořeny už v jejím mládí, 
nestalo se tak ze dne na den. Znamená to, 
že byla duchovní osobností, která se pod-
dávala Duchu Božímu a dala se jím inspiro-
vat. Mirjam měla prorockého Ducha a strhla 
ke chvalozpěvům celý národ. „Zpívejte 
Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl 
do moře koně i s jezdcem.“ (Ex 15, 21). Její 
zpěv byl nejen oslavou Boha, ale nemůžeme 
v něm nevidět i národní prvky. Mirjam není 
jenom prorokyní, ale i národní hrdinkou. 
Povinnosti našich matek je nejenom vést 
naše děti k lásce k Bohu, ale i ke zdravé lásce 
k národu. Pro naši Mirjam se staly tyto dvě 
věci životní záležitostí, a tak by tomu mělo 
být i u našich žen a matek. 

RK - NL

biblické ženy

MiRJAM - sestRA MOJžíše (1. Část)
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zralý Boží muž

12. díl - sMířlivý
“Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou 
ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, 
schopný učit, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý...” 
1. Tim. 3,2-3

Dvanáctý díl našeho seriálu “Zralý Boží 
muž” je ve znamení pozitivní vlastnosti, 
kterou je “smířlivost”. Podívejme se nejprve 
na definici této vlastnosti. 
  V originále najdeme řecké slovo “epieikés”, 
které se předkládá mimo jiné jako 
“shovívavý, spravedlivý, slušný, podda-
jný”. To vše mohou být synonyma ke slovu 
“smířlivý”. 
 Kromě dopisu Timoteovi najdeme slovo 
“epieikés” v Bibli na těchto místech:
Fil. 4,5: “Vaše mírnost ať je známa všem 
lidem.”
Tit. 3,2: “Ať nikoho nepomlouvají, ať se 
nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem 
chovají vlídně.”
List Jakubův 3,17: “Moudrost shůry je 
především čistá, dále mírumilovná, ohledu-
plná,...”
1. list Petrův 2,18: “Služebníci, podřizujte 
se ve vší bázní pánům, nejen dobrým a 
mírným,...”
 Na základě těchto biblických odkazů 
můžeme tedy smířlivého definovat také jako 
“mírný” nebo “ohleduplný”. 
 A z uvedených biblických textů vy-
plývá ještě jedna, velmi pozoruhodná věc. 
Vysvědčení “smířlivosti” nám nevystavují 
křesťané, ale nevěřící lidé! Je to naše okolí, 
ve kterém žijeme a pracujeme. Konkrétní sit-
uace: nákupy v obchodě, práce v nevěřícím 

kolektivu, vyzvedávání dětí ze školky, jed-
nání na úřadech, návštěva lékaře, cestování 
vlakem či autobusem, chování na inter-
netu (Facebook a jiné sociální komunikační 
sítě), návštěvy u přátel, kolektivní sporty, 
setkání s bezdomovcem, řízení automo-
bilu, atd. Určitě byste sami doplnili spous-
tu dalších modelových situací, kde může 
křesťan prokázat svou mírnost. Právě 
takto naplňujeme Ježíšův požadavek na 
“osvětlování světa”:
  Matouš 5,16: “Tak ať svítí vaše světlo před 
lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali 
slávu vašemu Otci v nebi.”
  Možná se trápíš tím, že neumíš “evange-
lizovat” a stydíš se mluvit s ostatními o 
Kristu. Neboj se, důvěřuj Ježíši a buď mírný 
(ohleduplný, smířlivý) ve všech situacích, 
které tě v životě potkají. Nikdy nevíš, kdy 
je Bůh může použít a jaké jsou jeho plány.

  Přeji Božím mužům mírnost a ohleduplnost 
ve všech životních situacích. 

   Otmar H.

otázky 

Otázky O bOhu 
21. dělá bůh stále ještě zázraky?
Mnoho lidí chce, aby Bůh dělal zázraky a 
tak jim „dokázal” svoji existenci. Říkají - 
„uvěřím, až když Bůh udělá zázrak, nebo 

nějaké znamení!” Avšak takové myšlení je 
v rozporu s Písmem. Uvažujme společně - 
když Bůh udělal pro Židy podivuhodné a 
mocné zázraky, způsobilo to, aby Mu byli 
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poslušní? Ne, Židé stále neposlouchali a 
rebelovali proti Bohu, dokonce když viděli 
všechny Jeho zázraky. Ti samí lidé, kteří 
viděli Boha rozdělit Rudé Moře, později od-
lili sochu býčka, klaněli se mu a říkali: ‚To je 
tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské 
země‘ (Ex. 32:8).
 Ježíš udělal bezpočet zázraků, ale velká 
většina lidí v Něj neuvěřila. Jestli by dnes 
Bůh dělal zázraky jako kdysi, výsledek by byl 
stejný. Lidé by se divili a krátkou dobu by v 
Něho věřili. Tato víra by byla plytká a zmize-
la by, jakmile by se objevilo něco zvláštního 
a zajímavějšího. Víra založená jenom na 
zázracích není zralá víra. Bůh udělal největší 
zázrak všech dob, když přišel na Zemi jako 
člověk - Ježíš Kristus, aby zemřel na kříži za 
naše hříchy a stal se našim Zachráncem (Jan 
3:16). Bůh stále dělá zázraky – mnohé z nich 
jsou častokrát nepovšimnuty. Zázraky se 
činí proto, aby byl potvrzen ten, kdo je činí, 
nicméně nepotřebujeme mnoho zázraků. Co 
potřebujeme, je věřit v zázrak spásy skrze 
víru v Ježíše Krista. V písmu je psáno, že 
Ježíš má být úhelným kamenem a základem 
naši víry (Ef. 2:20). V tomhle smyslu, zázraky 
už nejsou tak potřebné, jelikož odkaz Ježíše 
a Jeho apoštolů už byl věrně zapsán v Bibli. 
Nemněli bychom nutně očekávat zázraky 
takové, jako ty v Biblických časech, ale Bůh 
dělá zázraky stále. Jedním z nich je třeba i to, 
že stvořil tebe nebo mne. 

22. Mění bůh svůj názor?
Malachiáš 3:6 prohlašuje: „Já, Hospodin, 
jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být 
syny Jákobovými“. Podobně, Jakub 1:17 
píše: „Každý dobrý dar a každé dokon-
alé obdarování je shůry, sestupuje od Otce 
nebeských světel. U něho není proměny ani 
střídání světla a stínu“. Význam 4.Mojž. 
23:19 je naprosto jasný: „Bůh není člověk, 
aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali 
řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?“ Ne, 
Bůh svůj názor nemění. Tyto verše tvrdí, že 
Bůh sám se nemění, ani Jeho nikdo nemůže 
změnit.
 Jak tedy vysvětlíme verš Genesis 6:6  - „Lito-
val (Hospodin), že na zemi učinil člověka, a 
trápil se ve svém srdci“, nebo Exodus 32:14 

- „A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad 
zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj 
lid“. Tyto verše mluví o “lítosti” Páně a moh-
lo by to vypadat, že odporují učení o Boží 
neměnnosti. Nicméně, bližší prozkoumání 
těchto pasáží prozrazuje, že v původním 
jazyce slovo, přeloženo jako „lítost”, v 
Hebrejčině znamená – „být líto”. Být líto, ale 
neznamená, že se něco změnilo. Znamená to 
žal, nebo smutek z něčeho co se stalo. Bohu 
bylo líto, jak se člověk zachoval, ale své ro-
zhodnutí o samotné existenci člověka nevzal 
zpět! Místo toho, skrze Noeho připravil pro 
lidstvo nový start.  
  Podobně to můžeme vidět i u Jonáše 3:10 – 
„I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí 
od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit 
zlo, které ohlásil. – A neučinil tak“. Tady 
je také použito hebrejské slovo, které se 
překládá také „litovat” nebo „mít soucit s...” 
Proč Bůh litoval, toho co plánoval udělat 
obyvatelům Ninive? Bůh je na počátku chtěl 
potrestat, protože vykonali mnoho zlého, 
avšak Ninivští se obrátili k poslušnosti a 
proto se Pán rozhodl nepotrestat je, jak 
původně zamýšlel. V konečném důsledku 
bylo Bohu „líto“, že je chtěl trestat a smi-
loval se nad nimi, což je zcela v souladu s 
Jeho charakterem. Už samotná skutečnost, 
že dnes žijeme, je důkazem toho, že Bůh 
nezměnil svůj názor o stvoření člověka. Bůh 
je zcela neměnný. My se můžeme setkat s 
lidskými pokusy interpretace Písma, aby to 
vypadalo, že Bůh mění svůj názor. Ale Bůh, 
který je vševědoucí a suverénní vždy věděl, 
co chce dělat. 
 Bůh dělá, co potřebuje, aby vedl lidstvo a 
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aby se splnil jeho dokonalý plán. Ninivanům 
hrozil zkázou, protože věděl, že to je přijme 
k pokání. Izraeli vyhrožoval zkázou, protože 
věděl, že Mojžíš zakročí. V Izajáši 46:10-11 
je psáno: „Od počátku oznamuji, co se v 
budoucnu stane, od pradávna, co se ještě 
nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co 
se mi líbí, uskutečním... Jak jsem slíbil, tak 

to uskutečním, jak jsem si předsevzal, tak to 
splním”.
  Bůh svůj názor nemění, nýbrž stéle koná v 
souladu se svým slovem, ale zároveň reagu-
je na naše skutky. Ani nelituje svého rozhod-
nutí, ale je častokrát zarmoucen při pohledu 
na člověka a jeho reakce na tato rozhodnutí.

LS - NL

téma čísla - práce s dětmi

ROzhOvOR s leNkOu ChRObOČkOvOu - 
ředitelkOu CíRkevNí Mš lOďkA 
Jaký byl uplynulý čtvrt rok?
Zajímavý, ale hlavně požehnaný.

kdo s nápadem na založení školky přišel?
Myslím, že úplně poprvé o školce mlu-
vil před spoustou let René Raszka, bylo to 
v souvislosti se skupinkou pro maminky 
s dětmi, která kdysi v našem sboru fun-
govala. Tehdy rozeslal mail, kde mluvil o 
tom, že by bylo dobré rozšířit skupinku na 
hlídací skupinku – maminky by si mohly 
něco zařídit a některá z maminek by hlídala 
děti. Postupně by to mohlo dospět do stá-
dia školky. Tehdy jsme ještě s manželem 
neměli děti, takže tahle myšlenka nám byla 
poměrně vzdálená :) Když se pak ale naše 
děti začaly chystat do školky, bylo mi líto, 
že církevní školka je nejblíže v Třinci a v 
Těšíně je sice křesťanská třída ve školce na 
Ostravské, ale je beznadějně naplněná.

Co bylo inspirací na založení školky? 
Z toho vyplývá, že inspirací byly třinecké 
církevní školky. Kromě toho v roce 2007 
jsme s manželem byli zčásti pracovně a 
zčásti soukromě na týden v Táboře a tam už 
tehdy existovala mateřská školka přímo v tá-
borském sboru. Byli jsme ubytováni na faře 
a pan farář nám o ní hodně vyprávěl a z jeho 
postoje bylo patrné, že je na školku hrdý. 
Tohle všechno asi bylo úplně na počátku a 
pak se teprve objevily takové jasnější obr-
ysy v podobě informací o tom, že je málo 
volných míst ve školkách, že ministerstvo 
školství podporuje vznik nových školek ...

Jaké byly první reakce?
Většinou kladné.

bylo těžké dovést nápad k realizaci? 
Na počátku to vypadalo, že ne :D  Když 
pominu schvalovací proces u nás ve sboru, 
stačilo vlastně vyplnit pár formulářů a 
odeslat je do konce září na krajský úřad. 
Vyplňování pár formulářů zabralo asi tři 
měsíce perné práce :) Obnášelo to hodně 
trpělivosti, přesnosti, pevných nervů, tel-
efonických hovorů a mailů. S Boží pomocí 
jsme tu první fázi zvládli. Ale netušili jsme, 
co nás ještě čeká v souvislosti se zařizováním, 
tak, aby se na nic nezapomnělo, aby bylo 
všechno nachystáno, když děti začnou 
do školky chodit. Ale už skoro pět měsíců 
školka funguje, děti i rodiče jsou spokojeni 
- vidím v tom velké požehnání. V roce 2014 
jsme se často scházely s Janou Humplíkovou 
a kuly plány, pak přibyla Eliška a ke konci 
příprav taky Zuzka. Kromě toho se pak 
přidali k práci další lidé ze sboru, bez nich 
bychom to do konce nedotáhli, díky Bohu za 
všechny, kteří pomohli rukama, modlitbou 
a slovem povzbuzení, penězi.

Jaké to je, být ředitelkou školky?
Spíš by ta otázka měla znít – jaké to je 
zajišťovat školku papírově? Fyzicky totiž 
ve školce nebývám pravidelně, holky to 
zvládají bezvadně a pokud potřebují řešit 
něco hned, jsem takový přítel na telefonu, 
do školky většinou přicházím hlavně s 
hromádkou papírů :), snažím se, abychom 
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měli všechny směrnice, řády, smlouvy, 
dokumenty v pořádku. Všechno musí být 
podepsané od zaměstnanců, od rodičů. 
Vyplňuju výkazy, dopisuju si s krajem, 
případně s ministerstvem školství a hodně 
telefonuju. To všechno se snažím zvlád-
nout při běžných domácích povinnostech 
ženy na mateřské 
dovolené :), matky 
dvou prvňáčků. Ne 
vždy je všechno v 
termínu a tak ry-
chle, jak bych si i já 
představovala, ale 
věřím, že se školka 
zaběhne a bude to 
čím dál jednodušší. 
Každý začátek je 
těžký a nedalo se nic jiného čekat ani tady, 
ale mnoho problémů se postupně řeší a 
věřím, že i vyřeší. 

Napadá tě něco, co by se ve školce dalo 
změnit nebo zlepšit?
Zlepšovat se dá pořád něco, hlavně teď 
na začátku...Jak už jsem jednou říkala, je 
to práce na delší dobu, vlastně nekonečná 
práce :)

Jsou mi čtyři roky a přicházím do školky. 
Jak bude probíhat můj den?
Nejdřív se musíš v šatně přezout do 
papuček a převlíknout, ale s tím ti ještě 
většinou pomůže máma, takže pohoda. Pak 
můžeš konečně letět k hračkám, ale musíš 
samozřejmě pozdravit ty děcka, co si už hra-

jou. Trošku poblb-
nete, pak máte 
sváču, před jídlem 
se modlíte. Po 
svačině si sednete 
do kruhu a zpíváte 
písničky, povídáte 
si a paní učitelky 
vás většinou chtějí 
něco naučit. Občas 
se jim to i podaří :) 

Potom si buď ještě hrajete nebo jdete ven. 
Když se vrátíte do budovy, čeká na vás oběd. 
Mezitím vším hodně piješ a taky chodíš na 
záchod a myješ si ruce. Po obědě si vyčistíte 
zuby, převlečete se a hurá do ložnice. No a 
po spaní zase jídlo a už na tebe určitě budou 
čekat rodiče nebo některá babička, aby si tě 
odvedli domů. 

JF - NL

téma čísla - práce s dětmi: svědectví

dětský klub v OstRAvě
Vše zřejmě začalo kdysi úplně nenápadně, 
když na jednom stanování ve Smilovicích 
byla přednáška o projektu pro Ostravu, 
kde účinkující hovořil o tom, že v Ostravě 
je hodně lidí a hlavně dětí, které nikdy 
neslyšely o Bohu a v některých částech 
Ostravy nemají ani pořádně možnost se k 
Božímu slovu dostat. Tehdy jsem ještě ani 
nevěděl, že budeme bydlet v Ostravě a bu-
deme mít tři děti. Lépe řečeno tehdy jsem 
neznal ani svou manželku. Jen jsem si po-
myslel, že tak blízko od nás je tolik lidí, kteří 
potřebují slyšet o Bohu. Sám jsem byl jedním 
z těch, kteří nevěděli, jak na to a spíš tápali, 
v čem jsou dobří. Netušil jsem, že bych nějak 
mohl pomoci i já, přitom, jak jsem později 

sám zjistil, v Ostravě je opravdu hodně dětí, 
které neznají, kdo je Ježíš. Navíc mnohé 
jsou ze sociálně slabých rodin nebo z ro-
zvedených rodin a ve svém životě hledají 
nějaké světlé místo.
  Uteklo pár let, my měli malou Barču, která 
se narodila druhá v pořadí, a začali jsme 
tušit, že naše dny strávené každý pátek 
odpoledne až do večera „pod lampou“ na 
mládeži ve Stříteži jsou u konce. Když se ve 
Stříteži pořádala párty, kterou se zahajoval 
klub pro místní mladé nevěřící lidi, věděli 
jsme najisto, že je to pro nás spíš párty 
rozlučková. Hlavně pro mě to znamenalo 
konec sedmnácti prima let, kdy jsem poznal 
i Janku.  
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  Ale Bůh věděl, že nás to trápí 
a konal, aniž bychom to čekali. 
Na párty byl mladý misionář z 
Norska Kristian Lande, který 
měl slovo pro mladé, a háde-
jte, kam se krátce před tím s 
rodinou nastěhoval? Do Os-
travy-Poruby, poměrně malý 
kousek od nás. Někteří z Vás 
ho již znají díky článkům z 
Nedělních listů nebo osobně. 
S dalšími lidmi se v Porubě 
snaží vybudovat nový sbor.
Krátce na to nás pozvali k 
sobě domů, abychom se 
víc seznámili. Chvíli bylo 
„mrtvé“ období, znali jsme je, ale nevěděli 
jsme, co to pro nás bude znamenat. Další 
rok v létě nás požádali, jestli jim pomůžeme 
s pořádáním misijního týdne Impuls week, 
který měl být toho roku v Ostravě nejen 
pro mladé, ale i pro rodiny s dětmi. Na 
konci prázdnin měla tato akce pokračovat 
pravidelným klubem pro děti. Ke klubu 
pro mladé měl tak přibýt i klub pro děti od 
pěti do dvanácti let. Oslovovali jsme tehdy 
rodiče a děti, kteří chodili na dětské hřiště 
vedle místa konání, zda s námi chtějí hrát 
hry, poslouchat příběhy a grilovat. Měli 
jsme pro ně i malé Bible.
 Ke Kristiánovi a další kamarádce Miri 
jsem se měl přidat do vedení klubu i já jako 
další výpomoc. Rok klub vypadal stylem 
tři dospělí na tři děti (z toho jedno naše), tři 
dospělí na dvě děti atd., ale známý verš z Bi-
ble praví, kde se dva neb tři ve jménu mém 
sejdou, Já uprostřed nich jsem. Víc nás bylo 
jen za dobrého počasí při hrách venku, ale za 
špatného počasí se děti ostýchaly přijít nebo 
rodiče měli strach pouštět je k někomu do 
bytu. 
  Po dalších letních prázdninách nás přibylo. 
Děti dostaly pozvánky a přihlášky kvůli 
rodičům, aby věděli, kde děti budou chodit, 
s kým tam budou, jak je klub veden, a taky 
pro některé několikrát zdůraznění, že vše 
je zadarmo. I to, jak jsem zjistil, hraje svou 
roli. Kvůli většímu věkovému rozdílu mezi 
pětiletými a dvanáctiletými dětmi rozdělil 
Kristian klub na dvě skupiny. V našem klu-

bu pro pětileté až cca devítileté děti máme 
6 – 7 dětí + 2 dvě menší.
 Na každém klubu vyprávíme biblický 
příběh a modlíme se. Před Vánoci jsme 
pořádali párty pro rodiče, s dětmi jsme 
upekli cukroví a zahráli scénku. Na klubu 
také kreslíme, chodíme ven, hrajeme fotbal i 
různé divoké hry (požalujeme na Kristiana, 
že jednou při hře na schovávanou prošlápl 
místnímu faráři dno skříně), v létě grilujeme.
Jsme rádi, že oslovujeme ve velké většině 
případů děti z nevěřících rodin a můžeme 
jim nabídnout lepší alternativu než zev-
lování po ulicích. Ještě více než u malých 
dětí je to důležité u těch starších - ačkoli 
jejich návštěva klubu (nebo nedělních 
společenství) někdy připomíná uragán a 
rozhodně nesplňují představy klidných a 
naslouchajících dětí, těší nás, že jsme s nimi 
v kontaktu, můžeme se s nimi bavit a snad 
také trochu formovat jejich názory a cho-
vání. 
 Zrovna je to osm let, kdy jsem začal by-
dlet v Ostravě. Pro mě je Ostrava pořád 
přechodné bydliště (podle občanky zde 
ani nemáme trvalé bydliště :-)). Je to osm 
let, kdy jsme se snažili pořád mít kontakt a 
sloužit i v dřívějším bydlišti. Nyní sloužíme 
i v tom dnešním, také i díky Kristianovi a 
jeho rodině, o které jsme kdysi jen tušili, že 
je začátek něčeho jiného, co si pro nás Bůh 
přichystal. Díky němu a jeho přátelské pov-
aze jsem si uvědomil, jak někdy my křesťané 
dokážeme být odtažití a nesmělí, když jde 
o seznamování s lidmi a o následné šíření 
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Božího slova.
 Do Ostravy se přistěhovali další mladí 
věřící lidé z okolí, kteří tvoří základ sboru a 
pracují nejen s mladými lidmi a dětmi. Ne-
jde se nechat odradit pomalým rozjezdem 
hned ze začátku, ale věřit, že na to nejsme 

sami, že máme pomoc v nebi.
  Nyní Kristian s rodinou na tři měsíce odjel 
domů, ale opět si Bůh našel dvě ochot-
né mladé holky, které budou s klubem 
pomáhat. 

Jaromír Fober

reportáž

dvA dNy z JedNé Cesty
Je čtvrtek ráno 11. prosince 2014. Začíná 
první den našeho posledního výjezdu na 
Ukrajinu v tomto roce. Město Iršava se pro-
bouzí do mrazivého rána, na ulicích začíná 
běžný ruch. Po snídaní je třeba vyložit věci 
z auta a uložit do skladu – garáže manželů 
Terezky a Josefa Izaiových, kde je naše 
základna v době pobytu na Ukrajině. Po 
vyložení nákladu se vydáváme do města 
na průzkum kurzu eura a zjišťujeme, že ne-
jlépe vyměníme u našeho již osvědčeného 
„penězoměnce“ Saši na místním bazaru. 
Kurz ukrajinské hrivny prudce klesá, dnes 
se zastavil na hodnotě 21,30 za 1 euro (1 
hrivna = 1,30Kč). 
 Pak odjíždíme do 10 km vzdálené obce 
Zaričie, kde se nachází sklad křesťanské 
literatury pro celou zakarpatskou oblast 
Ukrajiny. Setkáváme se s pastorem míst-
ního sboru evangelických křesťanů Ivanem 
Babišem, který je zároveň ředitelem organ-
izace GBV Dillenburg GmbH pro distribucí 
křesťanské literatury v zakarpatské oblasti 
Ukrajiny. Po krátkém posezení u kávy nak-
ládáme do auta kalendáře pro děti, “Zerno 
vičnosti 2015“(Dobrou setbu), evangelium 
Lukáše pro děti, záložky s biblickými 
veršíky a ještě jiné věci, které budeme moci 

rozdávat dětem v naších rodinách. 
 Odpoledne se vydáváme na cestu do 
několika rodin směrem na Mukačevo. V 
blízkém velkoskladu nakupujeme potrav-
iny, mouku, cukr, olej a těstoviny pro rod-
iny, kde nemáme jistotu dávat jim do ruky 
peníze na nákup. Většina rodin dostává z 
našeho „fondu“ 400 až 500 hriven měsíčně, 
ale je několik rodin, o kterých víme, že to s 
penězi neumí, takže pro ně potraviny na-
kupujeme nebo platíme dluh v obchodě. V 
takových případech jsme s prodejcem dom-
luvení za kolik a co si mohou měsíčně nak-
oupit.
    Po návštěvě dvou rodin, Fedora a Svet-
lany Terpajových (7 dětí) a Juliuse a Natalije 
Vaš (8 dětí) pokračujeme do 22 km vzdálené 
vesničky Hrbok, kde žije matka Natalija 
Kunak s 8 dětmi ve velice mizerných pod-
mínkách (v jedné místnosti, bez vody a 
sociálního zařízení). Tři starší děti jsou z 
prvního vztahu – Ivan (17), Diana (14) a 
Kristina (10), pět mladších (1 rok až 8 let) 
ze současného vztahu. Přijeli jsme na místo 
již za tmy. Doma jsme zastihli dětí samotné, 
pod dohledem desetileté Kristiny. Matka s 
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přítelem odjeli údajně na nákup do města. 
Dozvěděli jsme se, že sedmnáctiletý Ivan 
odešel z domova již v létě a čtrnáctiletá Di-
ana před dvěma týdny. Příčinou bylo zřejmě 
hrubé chování ze strany přítele matky. Z 
vyprávění dětí jsme nabyli dojmu, že muž 
dospívající dívku pravděpodobně sexuálně 
obtěžoval a proto odešla do Mukačeva hle-
dat svého otce. 
Rozhodli jsme se, že musíme Dianu vyhle-
dat a poskytnout jí pomoc. Jediné, co jsme 
věděli, bylo to, že otec Diany žije v rom-
ském táboře v Mukačevu. Ještě tento večer 
jsme se telefonicky spojili s pastorem církve 
baptistů Fiedorem Litvinovem z Mukačeva, 
který nám domluvil na pátek dopoledne 
schůzku s Michalem Balogou, pastorem 
Církve Živého Boha v romském táboře v 
Mukačevu.

 V pátek ráno odjíždíme do 40 kilometrů 
vzdáleného Mukačeva. Okolo deseti ho-
din se setkáváme v domě pastora Fiedora 
Litvinova s pastorem Michalem Balogou, 
který po krátké poradě a modlitbě navrhu-
je začít hledání na matričním úřadu města 
Mukačevo. K našemu velikému překvapení 
potkáváme před budovou úřadu matku Di-
any s přítelem. Byli tam přepsat Dianu na 
otce kvůli vyplácení sociálních dávek. Na 
matričním úřadu se dovídáme jméno otce Di-
any, jmenuje se Michal Demeter a žije v rom-
ském táboře a tak jedeme spolu s pastorem 
Michalem do tábora. Ještě před táborem na 
radu pastora přesedáme do jeho auta pro 
naší bezpečnost. Romský tábor se rozkládá 
na ploše několika hektarů a žije v něm asi 5 
tisíc Romů. Před námi se nachází místo, jaké 

známe z obrázků představující chudinské 
„slumy“ na předměstích velkoměst světa. 
Lidské příbytky postavené ze všeho co se 
dá najít v blízkém okolí. Po zablácených 
uličkách pobíhá spousta psů. Lidé jsou zal-
ezlí uvnitř domků, protože venku je mráz. 
Přestože zde žije několik desítek mužů se 
jménem Michal Demeter, podaří se nám po 
nějaké době najít toho pravého – otce Di-
any. Žije asi uprostřed tábora s družkou a 
5 dětmi. Je nezaměstnaný, celá rodina žije z 
malých sociálních dávek.
 Po krátkém rozhovoru vychází z domku 
Diana, je velice překvapená a rozrušená. 
Všichni jsme velice dojatí z tohoto shledání. 
Odcházíme spolu s ní k autu, kde ji 
předáváme nějaké dárky, peníze na zak-
oupení mobilu a jiných nutných věci, které 
potřebuje. Dostává také telefonní čísla a adr-
esy osob, na které se může obracet v případě 
potřeby. Pastor Michal Baloga jí pozývá na 
setkání do jejich sboru a slibuje, že se bude 
osobně zajímat o dění v její nové rodině. Po 
téměř detektivním pátrání se vracíme zpět 
k našemu autu, které nacházíme v pořádku, 

www.Nedělní listy.cz  1. února 2015 10



8. Ježíš byl radikální k následování ii.:
Matouš 16,24-27: Tehdy řekl Ježíš svým 
učedníkům: 
“Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vez-
mi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by 
chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; 
kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne 
jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li 
celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá 
člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v 
slávě svého Otce se svými svatými anděly, a 
tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
  Co to znamená zapřít sám sebe? Co to zna-
mená vzít svůj kříž? Kříž byl popravčím 
nástrojem. Tzn., že musím popravit své já, 
své sklony, své zlé, myšlení, slova i skutky.    
Není to jednoduchá záležitost. Dokud jsme 
zde na zemi starý člověk, starý Adam bude 
bojovat až do konce, aby nás oklamal, svedl 
a podvedl. Ale je to podmínka nutná, aby-
chom mohli být ryzími následovníky Ježíše 
Krista. Zapřít sám sebe. 
Znovu hledat sílu u Krista.

9. Ježíš je radikální 
ohledně cesty do božího 
království: 
Jan 14,4-6: A cestu, kam 
jdu, znáte.” Řekne mu 
Tomáš: “Pane, nevíme, 
kam jdeš. Jak bychom 
mohli znát cestu?”
Ježíš mu odpověděl: “Já 
jsem ta cesta, pravda i 

život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze 
mne.
  To je také radikální. Zde neplatí, že všechny 
cesty vedou do Božího království. Zde platí, 
že jedinou cestou do Božího království, do 
věčného života je osoba Ježíše Krista. Ten, 
který byl obětován místo nás, aby nás za-
chránil právě pro věčnost. Není nikdo jiný, 
pouze Ježíš!!

10. Ježíš je radikální k věčnému životu: 
Jan 11,25-26: Ježíš jí řekl: “Já jsem vzkříšení i 
život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude 
žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře 
navěky. Věříš tomu?”
 To je radikální prohlášení ke smrti a k 
věčnému životu. To je opravdová revolu-
ce. Kristus, který zemřel a vstal z mrtvých, 
nežije pouze v myšlenkách, ale skutečně. 
Jeho hrob je prázdný, On skutečně žije. Po 
Jeho zmrtvýchvstání ho vidělo mnoho lidí. 

loučíme se s naším novým přítelem pas-
torem Michalem a vydáváme se na zpáteční 
cestu do Iršavy. Na chvíli se ještě zasta-
vujeme v rodině Mironiščenků ve vesnici 
Medjanica a ve dvou rodinách na předměstí 
Iršavy. Domů (do Iršavy) přijíždíme 
vyčerpaní a unavení pozdě večer, ale naše 
srdce naplňuje veliká radost a vděčnost vůči 
našemu Pánu Ježíši Kristu. Mohli jsme dnes 
prožit naplnění Jeho slov:  
 ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali 

ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít? 
Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě 
anebo nahého a oblékli tě? Kdy jsme tě 
viděli nemocného anebo v žaláři a přišli 
jsme k tobě?‘ Král jim odpoví: ‚Amen, říkám 
vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z 
těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě.‘              
Matouš 25,44-45

Iršava 13.12.2014, manželé Jiří a Irena Nogovi

zamyšlení

RAdikálNí Ježíš - 2. Část
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po stopách Lukášova evangelia

sPOR O dAň CísAři (lk 20, 20-27)
Pozorně ho sledovali a poslali špehy, kteří 
předstírali, že jsou spravedliví, aby ho chytili za 
slovo, a tak ho mohli vydat vrchnosti a vladařově 
pravomoci. Otázali se ho: „Učiteli, víme, že 
správně mluvíš a učíš a nebereš ohled na osobu, 
ale podle pravdy učíš Boží cestě. Je nám dovo-
leno dát daň císaři, nebo ne?“ Ježíš zpozoroval 
jejich lstivost a řekl jim: „Proč mne zkoušíte? 
Ukažte mi denár! Čí má obraz a 
nápis?“ Oni řekli: „Císařův.“ On 
jim řekl: „Odevzdejte tedy to, 
co je císařovo, císaři, a co je 
Boží, Bohu.“ A nedokázali ho 
před lidem nachytat v jeho 
řeči; podivili se jeho odpovědi 
a zmlkli.

V jiném evangeliu čteme, 
že oni špehové jsou far-
izeové a herodiáni nebo jejich 
učedníci. Za povšimnutí stojí 
také prazvláštní koalice farizeů a 
herodiánů. Byly to dvě skupiny, které 
toho měly kromě nelibosti vůči Ježíšovi asi 
tolik společného, jako fanoušci Sparty a svaz 
nezávislých daňových poradců. Farizeové 
byli náboženští experti a znalci Tóry. Usi-
lovali o dodržování všech 613 přikázání 
Mojžíšova Zákona. Herodiáni byli političtí 
přívrženci Heroda Antipy, který vládl nad 
Galilejí. Tak dlouho se hledali, až se našli: 

herodiáni se bojí zásahu římského císaře, 
když se vzbouří lid, který vidí v Ježíšovi 
svého krále. Farizeové zase vidí v Ježíšovi 
nebezpečného novotáře, který pošlapává 
Tóru.
 Farizeové a herodovci na Ježíše nachystali 
past. Vlastně jakákoliv odpověď Ježíše by 

byla špatná. Farizeje zajímala Ježíšova 
odpověď na placení daní z teolog-

ického hlediska, herodiány z 
hlediska politického. Pokud 

Ježíš odmítne placení daně, 
podpoří stanovisko mno-

ha Židů, kteří se nikdy 
nesmířili s Římskou 
okupací. Mezi takové 
skupiny patřili třeba Zélo-

ti, kteří byli horlivci proti 
tomu, co podle nich uráželo 

víru. S mečem v ruce se již 
několikrát v minulosti pokoušeli 

nastolit pořádky odpovídající 
Tóře. Záporná odpověď však pobouří 

herodiány, kteří jsou politickou silou. Zna-
menalo by to možnost obžalovat Ježíše ze 
vzpoury proti Římu a mít tak v ruce poli-
tický důvod k jeho odstranění. 
 Poznámkou o tom, co je Boží, posouvá 
Ježíš tuto diskuzi na jinou rovinu. Vyzývá 
odpůrce, aby plnili své povinnosti vůči 
Bohu stejně jako plní své povinnosti vůči 

Ap. Pavel uvádí: 1.Kor.15,1-12.
 Ježíš žije. On je zárukou, že budeme žít i 
my, pokud budeme Kristu důvěřovat.

11. Ježíš je radikální k božímu království:
Jan 14,1-3: “Vaše srdce ať se nechvěje úzko-
stí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě 
mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu 
tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych 
vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám 
připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k 
sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. V domě 
Boha Otce je mnoho příbytků. Ježíš nám tam 

chystá místo. To je realita a skutečnost. To je 
naše naděje. Když odejdeme z tohoto světa, 
půjdeme domů. 

Ježíš byl radikální ve všech oblastech. Když 
ho chtěli provolat králem, tak odešel a zmizel 
v davu. Nikdy nezapomněl,p proč přišel na 
svět. Zůstal věrný až do konce. Zvítězil na 
hříchem, pokušením i smrtí. 

Jiří Kaleta, farář SCEAV v Písku
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- Br. Marcin Pilch zahájil téma o misijní spo-
lupráci. Připomenul misii do Řecka, další 
výjezd se bude konat v únoru. Staršovstvo 
souhlasí, že během bohoslužeb 18.1.2015 
bude umístěný košík pro finanční dary od 
těch, kteří budou chtít misijní výjezd do 
Řecka finančně podpořit. Br. Marcin Pilch 
bude sborovníky o této akci informovat.
- Info o CMŠ Loďka - Konečná částka za 
nábytek a další věci je 100 216,36 Kč, za 
stavební úpravy 79 658 Kč. Celková částka, 
která byla investována do školky, činí 182 
792 Kč. (Dle rozpočtu byla schválena částka 
za vybavení ve výši 150 000 Kč, na stavební 
úpravy 100 000 Kč.) Tedy plánované inves-
tice nebyly dosaženy, v rozpočtu zbylo 67 
208 Kč.
- Br. Petr Chroboček navrhl, aby se 
staršovstvo dohodlo na tom, že vyzve radu 
školské právnické osoby CMŠ k činnosti. 
Aby se rada sešla, zvolila předsedu, zpracov-
ala jednací řád, schválila rozpočet, vnitřní 
mzdový předpis a organizační řád školské 
právnické osoby, zpracovala výroční zprávu 

o hospodaření a seznámila s ní staršovstvo. 
Staršovstvo vyzývá školskou radu, aby 
odpověděla na tyto body: hospodaření 
CMŠ 2014; rozpočet 2015; jak je zahrnuta 
křesťanská výchova a zvěst o Pánu Ježíši ve 
školním vzdělávacím programu; zda školka 
očekává nebo požaduje nějakou podporu 
od staršovstva, sboru nebo skupiny sboru; 
jak je řešena nutnost vzdělání pro mateřské 
školky; hrozí z této strany vzdělání nějaké 
problémy, personální, finanční; jak je 
personálně řešen chod školky v běžném 
provozu a jak mimo běžný provoz; vedení 
školky zváží informování staršovstva o 
ročním nebo půlročním platu zaměstnanců.
- Br. Kuboň informuje, že finanční ses-
tavy, jak byly slíbené firmou RID Consult-
ing, nelze z nějakého technického důvodu 
momentálně generovat. Ekonomická skupi-
na tedy stále neví, jak finance sboru reálně 
vypadají. Členové jednotlivých skupinek 
předloží požadavky na rozpočet 2015 – do 
31.1.2015.
- Návrh br. Labaje, aby se provedla op-

římskému císaři a jeho představitelům – 
nebo ještě lépe.
Ježíš však prohlásil něco mnohem 
důležitějšího úplně na závěr – Co je Boží, 
dejte Bohu. Jenže člověk je především pov-
inován Bohu. On, Stvořitel, na něj vyrazil 
svůj obraz. Člověk je nositel Božího obrazu, 
je vlastnictvím Věčného. Primárně výrok co 
je Boží, dejte Bohu znamená to, že bychom 
jako křesťané měli žít ve světě jako jeho 
světlo i jako jeho sůl. Jako světlo přinášíme 
naději svému okolí a jako sůl jej chráníme 
před zhoubnými následky života bez vyšší 
moci.
  A právě to, že patříme Bohu, nás osvobozuje 
od hříchu, od nás samotných i od zoufalství, 
které vlády lidem často způsobují. To nás 
osvobozuje k tomu podřídit se mandátům, 
které Bůh lidem dal, abychom v nich mohli 
žít ne sami pro sebe, ale především pro Boha 

a pro druhé.
Jako společenství osvobozených 
proměněných lidí, kteří jsou světlem dobré 
zprávy o Ježíši Kristu, kteří proto pomáhají 
a obnovují své okolí. To je vize pro Církev, 
která se nezavírá pro sebe samu, ale která 
je otevřená pro své okolí; stejně jako je pro 
každého otevřená Boží náruč. Co je Boží, de-
jme Bohu!

DH - NL

ze života sboru

26. JedNáNí stARšOvstvA
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PRO ChytRé hlAvy
Najdi 8 rozdílů. 

Letos bude provedena a vytištěna                                         
SBÍRKA SVĚDECTVÍ  2015

I Ty můžeš přispět svým 
svědectvím i nějakou zkušeností 

ze života s Pánem.
Můžeš napsat něco o svém životě

-něco o své rodině
-o svém vztahu s Pánem Ježíšem

-o poznávání Božího slova
-o svém modlitebním životě
-o oslavování Pána písněmi

-o své službě a poslání
-o společenství Božího lidu

Své svědectví můžeš odevzdat na „Bib-
lickém studiu“ nebo v kanceláři.

rava celé střechy kostela nebo alespoň 
půlky namísto dělení opravy na čtvrtiny. 
Důvodem je různá barva krytiny, vyšší 
cena při dělení zakázky, různá kvalita v 
provedení. Br. Petr Chroboček poptá firmu 
Kufa o nacenění výměny poloviny střechy. 
Br. Tomáš Kaleta osloví další dvě firmy - pro 
porovnání nabídek. 
- Staršovstvo souhlasí s tím, že výtěžek z 
prodeje oplatků bude věnován paní, která 
oplatky dlouhodobě peče a nenechává si za 
tuto práci platit. 
- Br. Marcin Pilch předává návrh koncertu 
Slávka Klecandra – v některý postní pátek 
před Velikonocemi.
- Br. Marcin Pilch osloví kazatele na postní 
pátky: Jiří Kaleta, Štěpán Janča, Bohdan Tas-
ka, Pavel Křivohlavý, Ewa Jelinek, Jaromír 
Andrýsek.
- Oba faráři pojedou na farářský kurz, který 
se koná 26.1. - 30.1. v Praze, zastupovat bude 
br. Stanislav Kaczmarczyk. Br. Marcin Pilch 
při té příležitosti zajede v neděli před tím do 
Ústi nad Labem, Chomutova a Žatce dohod-

nout se seniorkou Ústeckého seniorátu po-
moc našeho sboru pro ústecký seniorát, pro 
jeden z těchto sborů. 
- Dotaz br. Marcina Pilcha, zda by bylo 
možné u Večeří Páně přejít na klasický 
vinný nápoj – bez alkoholu (vinný mošt) s 
ohledem na lidi, kteří měli např. v minu-
losti problém s alkoholem. Toto bylo téměř 
většinou starších striktně zavrhnuto, s ohle-
dem na naši dlouholetou tradici a schvále-
nou liturgickou podobu večeře Páně v církvi 
(evangnet/ČCE/ÚCK/ČEMU VĚŘÍME/
Večeře Páně). Někteří se vyjádřili, že toto 
by jistě znamenalo, že někteří lidé i v rámci 
staršovstva přestanou chodit k Večeři Páně.
- S ohledem na skutečnost, že je zapotřebí 
mít souhlas sborovníků, abychom mohli ve 
sborové kartotéce uchovávat jejich osobní 
údaje - Br. Milan Kantor se pokusí najít kdy-
si zavedené a založené „žluté lístky“, kde v 
minulosti sborovníci souhlas k uchovávání 
údajů již dali. Lidé, kteří „žlutý lístek“ nep-
odepsali, budou osobně nebo písemně vyz-
vání.
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co nás čeká 

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, Mgr. 

Mojmír Blažek
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

Zajistíme odvoz starého nepotřebného 
nábytku - na palivové dříví. Tel: 724 534 222 

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. 

 konference pro muže Tváří v tvář se koná 
v Třinci – kino Kosmos, dne 7.2.2015 od 7:30 
do cca 16:30. Více na www.kpm.sceav.cz

Od 20.2. začínají postní pátky. Shromáždění 

se koná vždy v 17 hodin v sále. 

22.2. se po bohoslužbách koná sborové 
shromáždění. 

křty, POhřby, svAtby, JubilANti
křty
Kateřina Badinková

Pohřby
Miloslav Adamík, Dagmar Kočí, Antonín 
Cinciala, Anna Čipaková, Etela Klusková

svatby
Markéta Žurková a Jiří Sikora

Únoroví jubilanti
Jan Heczko, Anna Chowanioková, Helena 
Malyszová, Helena Minářová, Stanislav 
Byrtus, Ladislav Bystroň, Jaromír Hen-
drych, Vanda Kaletová, Anna Miśova, Miro-
slav Guznar, Lenka Rucká
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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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