
Slovo editora

Milí čtenáři, 
téma měsíce března se vymyslelo samo: 

náš sbor. Jako každý rok se koncem února 
konalo sborové shromáždění. Účast 
rozhodně nebyla hojná - což je škoda. 
Myslím si, že udělat si čas na společné 
přemýšlení o životě ve sboru je důležité, 
i když je možné, že lépe zvolená forma 
shromáždění by přeci jen přilákala více 
sborovníků. Ať už jste se účastnili nebo 
ne, v tomto čísle Nedělních listů Vám 
přinášíme jak některé příspěvky, které 
na shromáždění zazněly, tak v přehledné 
tabulce zpracované finance sboru i rozpočet 
na letošní rok. Pro doplnění jsme uspořádali 
anketu mezi členy staršovstva. Zajímalo 
nás, jak hodnotí rok 2014. 

Kromě věcí lokálních Vám k přečtení  
nabízíme a doporučujeme článek bratra 
Petra Wieczorka, kterého jste mnozí z Vás 
potkali na večernici. Dozvíte se, jak prožíval 
svůj výjezd na misii do Ghany. 

Pěkný březen Vám za redakci Nedělních 
listů přeje 

Jana Foberová  
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UKH je síť křesťanských skupinek studentů, 
kteří sdílejí stejnou vizi: Chceme přinést do-
brou zprávu Ježíše Krista svým přátelům na 
VŠ. Nejsme církev ani ji nechceme nahra-
dit. Jsme zakořeněni ve svých křesťanských 
sborech z celých Čech a povzbuzujeme nové 
křesťany, aby se usadili v místních sborech.
Naší vizí je pomoci VŠ studentům promys-
let, prověřit a prožít biblickou víru. Jinými 
slovy, představit Pána Ježíše Krista. Usilu-
jeme o to, aby křesťanští studenti z různých 
církví mohli společně slovem i životem rele-
vantním způsobem v tomto smyslu ovlivnit 
své spolužáky i akadamické prostředí přímo 
na vysokých školách a kolejích.
  UKH je součástí Mezinárodního společenství 
evangelikálních studentů (International Fel-
lowship of Evangelical Students -- IFES), 
které sdružuje přes 150 národních student-
ských křesťanských hnutí pod jednou vizí: 
představit Krista studentům.

aktivity ukh:
Lokální: skrze skupinky 
věřících studentů 
připravujeme vzdělávací, 
zábavné a zážitkové akce, 
jejichž součástí je sdílení 

evangelia na kolejích a fakultách. Často jsou 
následovány kurzem o křesťanství (Alfa, 
Objevování křesťanství apod.)

Národní: školíme vedoucí skupinek po-
mocí pravidelného únorového soustředění. 
Výroční zářijová konference pro všechny 
zapojené studenty pak vede k povzbuzení a 
inspiraci. Hlavním obsahem obojího je bib-
lické vyučování a semináře (např. jak si číst 
Bibli s kamarádem, mohu důvěřovat Bibli, 
apod.)
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Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji 
čtení: gen 17:1-7,15-16; ž 22:23-31; řím 4:13-25; mk 8:31-38

1. března - reminiscere
3/2015

10. ročník



biblické ženy

mirjam - sestra mojžíše (2. část)

Mezinárodní: zprostředkováváme misijní 
zkušenost v jiných zemích a účast na mez-
inárodních konferencích pro partnerské or-
ganizace.

Co nás aktuálně těší: 
Vydařená misijní akce na Karlově univerzitě. 
Přednáška prof. Johna Lennoxe: Pohřbila 
věda Boha? (na youtube s českými titulky: 
John Lennox in Prague: Has Science Burr-
ied God) zasáhla tisíce studentů a přivedla 
další věřící studenty do misijních týmů na 
různých fakultách a kolejích. Těší nás zapo-
jení cca 200 studentů v deseti skupinkách v 
šesti městech. 

Co nás aktuálně trápí:
Příliš malý tým na pokrytí potřeb jednot-
livých skupinek a jejich vedoucích. Hledáme 
ty správné lidi a také prostředky k pokrytí 
jejich služby. 

Plánované novinky:

Evangelizace mezi českými studenty v An-
glii! Na hráškové farmě pracuje každé léto 
200-300 studentů. Pomáháme tamnímu 
sboru zasáhnout tuto komunitu evangeliem 
a postarat se o jejich duchovní potřeby po je-
jich návratu do ČR. 

Pozdrav pro čtenáře nedělních listů: 
„Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž 
ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy 
vydávat svědectví o našem Pánu.“ 2.Tim 
1:7-8

Tomáš Uher, vedoucí UKH, MSCH - NL

(Num. 12, 1-15; 20, 1)

Mojžíš, Áron a Mirjam tvořili krásnou tro-
jici ve vedení církve a národa. To nejlepší, co 
národ může mít, jsou jeho vůdci, a Izrael je 
měl. Byli nadaní a měli se rádi. Vynikal ne-
jenom Mojžíš, ale i Áron a Mirjam. Byla mezi 
nimi krásná shoda. 
  Až jednou, nevíme, kdy k tomu došlo, se 
v srdci Mirjam uchytil kořen závisti. Závist 
je rozšířena nejenom ve světě, ale i v církvi. 
O něčem jiném svědčí život Jonatánův nebo 
život Jana Křtitele, který se chtěl menšit, aby 
druhý mohl růst. Mirjam teď taková nebyla, 
byla zachvácena závistí. V jedenácté kapitole 
knihy Numeri reptala proti Mojžíšovi celá 
církev. Ale teď proti němu reptají i vlastní 
sourozenci Mirjam a Áron. Iniciátorkou byla 
Mirjam. Známe ji jako rozumnou, nadanou 
vedoucí osobnost, která uměla strhávat a 
ovládat situace. Byla bezesporu nevšední 
osobností a uvědomovala si to. Začala se 

přirovnávat k Mojžíšovi. 
 Vliv ženy na muže bývá velký, a tak se ji 
podařilo ovlivnit a strhnout na svou stranu 
velekněze Árona. Už není sama, už jsou dva, 
a to dva starší proti jednomu mladšímu. 
Žena dokáže vykonat mnoho dobrého, ale 
i mnoho zlého. A tuto ženu nyní zachvátila 
žárlivost. Kdo je větší? Ona je přece starší 
a Áron taky. A jeho sám Bůh předurčil za 
velekněze. Oni jsou prvorození a Mojžíš 
chce být ve všem první. 
 Žárlivost si pro své útoky vždy hledá nějaké 
mravní ospravedlnění. Mirjam zaútočila na 
Mojžíše: „Ty nám chceš rozkazovat a za 
ženu si jsi vzal Kúšanku?“ Žárlivost si vždy 
najde záminku, aby mohla ovlivnit druhého. 
Mirjam hledala vinu a našla ji: Mojžíš si vzal 
za ženu Kúšanku, což není podle Abraham-
ových zásad. Měla pravdu? Podle litery ano, 
ale takovou, která nedostala pečeť Ducha 
Božího, pravdu, která neobživuje, ale zabíjí. 
Zásada „Nevezmeš mému synovi z dcer 
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Kananejských“ platí. Pro nedodržení této 
zásady se Bůh hněvá. Mirjam měla zdánlivě 
pravdu. Ale Bůh ji v této věci nepodporoval, 
naopak ji těžce potrestal. 
 Když Mirjam hovořila s Áronem proti 
Mojžíšovi, byla to ve skutečnosti kri-
tika Božího plánu a předurčení, nesouh-
las s Božím dílem. Takový nesouhlas se 
v dějinách církve nejednou opakoval, ale 
vyskytuje se stále. Když přišel člověk po-
slaný Bohem, nábožní lidé s Biblí v ruce 
opovrhovali Boží radou, nedali se přivést na 
cestu pokání. „Což Hospodin mluví jenom 
prostřednictvím Mojžíše, copak nemluví i 
našim prostřednictvím?” (Num. 12, 2). Tak-
to se ptali Mirjam s Áronem. Měli pravdu? 
Víme, že Bůh hovořil i s Áronem, a že i 
Mirjam byla inspirována Duchem Božím. A 
přece byl mezi nimi velký rozdíl. Mojžíš jim 
byl dán místo Boha. To je velké slovo a velmi 
opovážlivé, ale je to tak. (Ex. 4, 16). Je velmi 
riskantní se postavit proti Božím poma-
zaným. Svatý Bůh na toto reptání hned za-
reagoval. Někdy dlouho mlčí, ale v tomto 
případě promluvil ihned.  
 Napětí mezi sourozenci bylo nesmírné. Co 
na to řekl Mojžíš? Bude se bránit proti tako-
výmto žalobám? Ne, nic takového. Čteme o 
něm pochvalu, jakou nedostal nikdo jiný z 
lidí, byl totiž nejpokornějším člověkem na 
zemi. Mojžíš mlčel. Nebylo to jednoduché 
při jeho cholerické povaze, ale mlčel. Bylo 
mu jasné, že není lepšího východiska. Jinak 
by se pohádali, což se nehodí na sourozence 
a služebníky Boží.  Když my mluvíme, tak 
Bůh musí mlčet. Ale když my umíme mlčet, 
tehdy Bůh hovoří za nás. „Jak to, že se tedy 
nebojíte mluvit proti mému služebníku 

Mojžíšovi?“ (Num. 12, 8), ptal se Hospodin. 
Odpověď od nich nečekal. Na to neměli co 
odpovědět. Čteme, že se Hospodin na ně 
rozhněval a odešel. Svatyně, oltář zůstali, 
ale Pán odešel. 
 Je možné být kazatelem a přitom nemít 
Pána. Kdo žárlí na svého bratra a závidí 
mu, tomu se vždy ztrácí Boží přítomnost. 
Hospodin odešel a Mirjam zůstala malo-
mocná, bílá jako sníh. Áron dostal milost, 
nastoupil cestu pokání, která byla jediná 
správná. A Mojžíš? Jeho postoj nám svědčí o 
tom, že byl opravdu velkým mužem. Vždyť 
za takové situace se naše duše lehce naplní 
škodolibostí. I Boží člověk je v pokušení 
obviňovat postihnutého a vidět v tom 
spravedlivé Boží soudy. Tady šlo bezpochy-
by o Boží soudy, ale Mojžíš je nepřipomíná. 
Jenom prosí upřímně svého Boha, aby 
uzdravil Mirjam. Hospodin ve své odpovědi 
použil následný obraz. „Kdyby ji otec naplil 
do tváře, nenesla by hanbu po sedm dní?“ 
Sedm dní bude vyloučena z tábora, potom 
se zase připojí. (Num. 12, 14) 
  Mirjam zhřešila veřejně a musí být i veřejně 
potrestána. Během sedmi dní si musí 
uvědomit, že hřích jednotlivce je provinění 
proti celé církvi. Mirjam uzdravil Boží zásah, 
a to díky modlitbě toho bratra, kterého na-
padla a obviňovala. Z jejích úst neslyšíme 
více ani slovo. Předpokládáme, že tento Boží 
zásah ji pokořil jednou provždy. Kamenem 
úrazu byla u Mirjam její velikost. Jsme vždy 
v nebezpečí, že neuneseme své obdarování, 
a stane se nám pokušením. Apoštol Pavel ve 
svém listu Galatským nás upozorňuje, že 
když se navzájem koušeme a požíráme, tak 
se navzájem zahubíme. 

 Na druhé 
straně nám 
musí být jasné, 
že není možné 
vyřadit ja-
kýkoliv boj za 
pravdu, který 
je nevyhnutel-
ný, musí být 
však vedený 
D u c h e m 
Božím. Slovo 
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zralý Boží muž

13. díl - vlídný

Boží dále o Mirjam mlčí a oznamuje nám už 
pouze její smrt. I toto krátké oznámení však 
svědčí o tom, že byla svému národu drahá, 

a že její smrt znamenala ztrátu. Žijme i my 
tak, aby i naše smrt byla pro ostatní ztrátou.

RK - NL

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

Ve třináctém dílu našeho seriálu “Zralý Boží 
muž” se zamyslíme nad krásnou vlastností, 
kterou je “vlídnost”. 
 Vlídnost stojí v protikladu negativních 
vlastností, kterými jsou typicky svárlivost, 
zlost, výbušnost či touha být rváčem. Vlídný 
člověk je člověk jemných mravů, který se 
vyznačuje pokorou, trpělivostí a laskavostí. 
Vlídnost také úzce souvisí se smířlivostí, 
kterou jsme probírali minule. Ekumenický 
překlad Bible použil slov “vlídný” a “vlíd-
nost” jako ekvivalentů k několika řeckým 
slovům, která ale mají prakticky totožný 
význam. Popisují to, jaký bychom měli zau-
jmout postoj a jak bychom se měli chovat za 
různých okolností a k různým lidem.

Ke komu máme být vlídní?
a, Vlídní k nevěřícím
Apoštol Pavel poučuje své žáky, Timotea i 
Tita, aby se chovali vlídně k nevěřícím. Jako 
křesťané máme pamatovat na to, že i my 
jsme dříve byli nevěřící (rozuměj “žili jsme 
ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení 
a navzájem jsme se nenáviděli” - Tt. 3,3), než 
nás dobrota a láska našeho Spasitele zachrá-
nila a proměnila naše jednání a chování.
V listu Timoteovi (2. Tim. 2,24-25) Pavel říká, 
že křesťan má “...být trpělivý. Má vlídně 
poučovat odpůrce”. A dále, v listu Tesalon-
ickým (1. Tes. 2:7) najdeme krásnou ilustraci 
vlídnosti: “Byli jsme mezi vámi laskaví, jako 
když matka chová své děti.”
Také apoštol Petr ve svém listu (1. Pt. 3,4) 
promlouvá ke křesťanským ženám a dává 
návod, jak jednat s nevěřícími muži: “Pro 

vás se nehodí vnější ozdoba,..., nýbrž to, co 
je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a 
pokojný duch, to je před Bohem převzácné.”
b, Vlídní k tělesným křesťanům
Bez nadřazenosti, pohrdání a pýchy se má 
zralý křesťan chovat ke spolukřesťanům, 
kteří ve svém životě víry selhali: “Bratří, 
upadne-li někdo z vás do nějakého 
provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duch-
em, přivádějte ho na pravou cestu v duchu 
mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, 
abys také nepodlehl pokušení.” (Gal. 6,1) 
Apoštol Pavel tyto křesťany napomínal, 
přiváděl je v lásce ke kázni a také s nimi cítil 
hlubokou účast: “Já, Pavel, vás napomínám 
tiše a mírně po způsobu Kristově.” (2. Kor. 
10,1). 
c, Vlídní ke všem křesťanům
Všichni křesťané se mají chovat ke všem 
druhým křesťanům “vždy skromně, tiše a 
trpělivě a snášet se navzájem v lásce.” (Ef. 
4,2)

  Přeji Božím mužům, aby byli vlídní, trpěliví 
a laskaví. Vzorem je pro nás Ježíš Kristus, 
který řekl: “Vezměte na sebe mé jho a učte 
se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného 
srdce a naleznete odpočinutí svým duším” 
(Mat. 11,29) 

   Otmar H.
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otázky 

otázky o bohu 
Milé sestry a milí bratři, začalo období církevního 
roku, které podle mne beze sporu patří Ježíši 
Kristu, proto jsem se rozhodla přejít k otázkám 
o Něm. Hned v první se dotkneme jeho častokrát 
zpochybňované existence.

23. kdo je ježíš kristus?
Kdo je Ježíš Kristus? Na rozdíl od otázky: 
“Existuje Bůh?” jen málo lidí zpochybňuje, 
jestli existoval Ježíš Kristus. Obecně se 
uznává, že Ježíš byl skutečným člověkem, 
který chodil po zemi před 2000 lety. Dis-
kuse začíná, když dojde na otázku Ježíšovy 
totožnosti. Téměř každé náboženství učí, že 
Ježíš byl zbožný muž, dobrý učitel, víc než 
obyčejný člověk, nebo dokonce víc než pro-
rok.
  C.S.Lewis ve své knize K jádru křesťanství 
píše: „Snažím se, aby co nejméně lidí vys-
lovovalo větu, kterou tak často lidé opa-
kují o Ježíši Kristu. Tato věta zní asi takto: 
Jsem připraven uznat Ježíše jako velikého 
učitele mravnosti, ale nemůžu přijmout, že 
je zároveň i Bohem.” Tak tuto větu nikdy 
nevyslovte! Muž, který by byl obyčejným 
člověkem a říkal by věci, které říkal Ježíš, 
by nebyl velikým učitelem morálky, ale 
náměsíční snílkem. Musíte se rozhodnout. 
Buď tento člověk byl a je Synem Božím, 
anebo lhářem a šílencem. Můžete jej odepsat 
jako blázna, můžete jej poplivat, anebo pad-
nout před ním na kolena a nazvat jej Pánem 
a Bohem. Odpusťme si ale jakékoli banální 
nesmysly o velikém člověku. Tohle určitě 
neměl v úmyslu. 
  C.S.Lewis také napsal – věřit v Ježíše jako 
velikého učitele není volba. Ježíš jasně a 
nepopiratelně vyhlašoval, že je Bůh. Jestli 
nebyl, pak byl lhářem a nemůže tedy být 
zbožným mužem, dobrým učitelem a už 
vůbec ne prorokem. Při pokusech zlehčovat 
Ježíšova slova moderní „učenci” říkají, 
že „skutečný historický Ježíš” nevyslovil 
množství výroků, které mu Bible připisuje. 
Kdo ale jsme my, že chceme protiřečit 

Božímu Slovu ohledně toho, co Ježíš řekl 
nebo neřekl? Jak může současný „učenec” 
vědět lépe, co Ježíš řekl nebo neřekl, než ti, 
kteří s Ježíšem žili, sloužili Mu a dali se Jím 
vyučovat a Jeho slova pečlivě zapsali.
 Za koho se tedy prohlašoval Ježíš? Co o 
Něm hovoří Bible? Nejdříve se podívejme na 
Ježíšova slova v evangeliu Janově 10:30: „Já 
a můj Otec jsme jedno.” Na první pohled se 
nám nemusí zdát, že Ježíš se tady vyhlašuje 
za Boha. Všimněme si ale reakci Židů na 
tento výrok: „Nechceme tě kamenovat pro 
dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a 
tvrdíš, že jsi Bůh” (Jan 10:33). Židé pocho-
pili Ježíšův výrok, že je Bůh. V následujících 
verších Ježíš Židy nepřesvědčuje například 
tím, že není Bohem. Naopak tím chce říct, 
že Bohem skutečně je a dále říká „Já a Otec 
jsme jedno”. Jindy Ježíš říká: „Amen, amen, 
pravím vám, dříve než se Abraham narodil, 
já jsem.” (Jan 8:58) A reakce Židů je opět tak-
ová, že berou kamení a chtějí ho kamenovat. 
Ježíš definuje svou totožnost jako “Já jsem”, 
co je jednoznačným potvrzením Božího 
starozákonného vyjádření - „JSEM, KTERÝ 
JSEM.“ (Exodus 3:14). Proč by tedy Židé 
chtěli Ježíše kamenovat, kdyby neřekl něco, 
co by považovali za rouhání?
  Jan 1:1 říká, že „Na počátku bylo slovo a to 
Slovo bylo Bůh”. Jan 1:14 hovoří, že „Slovo 
se stalo tělem”. Z toho jasně vyplývá, že 
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zamyšlení

jistoty v dnešní době

Ježíš je vtěleným Bohem. Tomáš, učedník, 
říká svému Mistru: „Můj Pán a můj Bůh” 
(Jan 20:28) a Ježíš jej neopravuje. Apoštol 
Pavel jej popisuje jako: „...velikého Boha a 
Spasitele Ježíše Krista” (Titovi 2:13). Apoštol 
Petr říká rovněž: „...náš Bůh a Spasitel, Ježíš 
Kristus” (2. Petrův 1:1). Bůh Otec je svědkem 
Ježíšovy pravé identity když řekl: „Ty jsi 
můj Syn, já jsem tě dnes zplodil! A jinde se 
praví: Já mu budu Otcem a on mi bude Syn-
em“. (Židům 1:5) Starý zákon prorokuje o 
Ježíši Kristu a oznamuje Jeho božství: Neboť 
se nám narodí dítě, bude nám dán Syn, na 
jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno 
jméno: Podivuhodný Rádce, Mocný Bůh, 
Otec věčnosti, Vládce pokoje. (Iz. 9:5)

  Proč je otázka skutečné Ježíšovy totožnosti 
tak důležitá? Proč záleží na tom, jestli Ježíš je, 
nebo není Bohem? Nejvážnějším důvodem 
je, že kdyby Ježíš nebyl Bohem, Jeho smrt 
by nepostačovala na splacení trestu za naše 
hříchy a za hříchy celého světa (1. list Janův 
2:2). Jedině Bůh mohl zaplatit tak nekonečný 
dluh. Ježíš musel být člověkem, aby mohl 
za nás zemřít. Spasení je dosažitelné jedině 
skrze víru v Ježíše Krista. Protože Ježíš byl a 
je Bohem, mohl se stát tou jedinou cestou ke 
spasení. Protože byl a je Bohem, mohl o sobě 
prohlásit: ”Já jsem ta cesta, pravda i život. 
Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” 
(Jan 14:6). 

LS - NL

Naše křesťanské jistoty jsou založeny na 
Božím slovu a na Boží přítomnosti v našem 
životě.
 Pán Ježíš Kristus nás ujišťuje: „Nebe a 
země pominou, ale má slova nepominou.“ 
Mat.24,35.

1. Pán ježíš kristus je zdrojem pravdy.
„Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel 
na svět, abych vydal svědectví pravdě. 
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Jan 
18,37  „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo 
nepřichází k Otci, než skrze mne.“ Jan 14,6. 
„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu 
mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda 
vás učiní svobodnými.“Jan 8,31. Díky Němu 
víme pravdu o Bohu, že je našim milujícím 
Otcem, známe tajemství zla, které ničí život 
lidstva, známe tajemství vykoupení z moci 
zla a smrti a zdroj nového života, známe 
také budoucnost, kterou nám ve své veliké 
lásce připravuje. „Neboť Syn člověka přišel, 
aby hledal a spasil, co zahynulo.“ Luk.19,10. 
Víme, že smyslem života není heslo „Tolik 
máš ze života, co si užiješ“, ale láska. Smíme 
vědět se stoprocentní jistotou, že smyslem 
života je láska k Bohu a k bližním. „Miluj 
Hospodina, Boha svého, celým svým srd-

cem, celou svou duší a celou svou mys-
lí. Miluj svého bližního jako sám sebe.“ 
Mat.22,37. Víme, proč žijeme.

2. víme, v jaké době žijeme.
Žijeme v době před druhým příchodem 
Krista na tuto zem. Kristus nám odhalil 
mnohá znamení, která budou jeho příchod 
předcházet. Jeho prorocká slova se nyní 
naplňují.
 Přibývá přírodních pohrom. „Bude hlad a 
zemětřesení na mnoha místech.“ Mat.24,7. 
„Budou znamení na slunci, měsíci, hvězdách 
a na zemi úzkost národů, bezradných, kam 
se podít před řevem valícího se moře. Lidé 
budou zmírat strachem a očekáváním toho, 
co přichází na celý svět. Neboť mocnosti 
nebeské se zachvějí.“ Luk.21,25-26.
 Vztahy mezi lidmi se zhoršují. „Věz, že v 
posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé bu-
dou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, 
budou se rouhat, nebudou poslouchat 
rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez 
lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, 
hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, 
nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.“ 
2.Tim.3,1-4. 
Války mezi národy šíří děs a hrůzu. „Až 
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uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, 
nelekejte se! Musí to být, ale to ještě neb-
ude konec.“ Mar.13,7. „Povstane národ 
proti národu a království proti království.“ 
Luk.21,10. Mat.24,7.
 Pronásledování křesťanů narůstá. Křesťané 
jsou upalováni zaživa, stínáni, křižováni, 
mučení k smrti a vězněni v kovových 
přepravních kontejnerech. Každým rokem 
umírá přibližně sto tisíc křesťanů pro 
svou víru. „Tehdy vás budou vydávat v 
soužení i na smrt a všechny národy vás 
budou nenávidět pro mé jméno.“ Mat.24,9. 
„Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl 
dříve než vás. Protože však nejste ze světa, 
ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás 
svět nenávidí.“ Jan 15,18-19. „A nebojte se 
těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemo-
hou… Každý, kdo se ke mně přizná před 
lidmi, k tomu se i já přiznám před svým 
Otcem v nebi.“ Mat. 10,28.32. „Kdo chce jít 
za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a 
následuj mne. Neboť, kdo by chtěl zachránit 
svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde 
o život pro mne a pro evangelium, zachrání 
jej.“ Mar.8,34-35. Jan 16,33. 
  Mnozí křesťané se stávají lhostejnými. „A 
protože se rozmůže nepravost, vychladne 

láska mnohých.“ Mat.24,12. „Vím o tvých 
skutcích; nejsi studený ani horký… Ale že jsi 
vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě 
v ústech.“ Zj.3,15-16. „Tehdy bude království 
nebeské, jako když deset družiček vzalo 
lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich 
bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé 
vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej… 
Potom přišly… a prosily: Pane, otevři nám! 
On odpověděl: Amen, pravím vám, neznám 
vás “ Mat.25,1-12.
 Evangelium se šíří mezi národy. „A toto 
evangelium o království bude kázáno po 
celém světě na svědectví všem národům, 
a teprve potom přijde konec.“ Mat.24,14. 
„Jděte ke všem národům a získávejte mi 
učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna 
i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali 
všecko, co jsem vám přikázal.“ Mat. 28,19-
20. „A budete mi svědky v Jeruzalémě a 
v celém Judsku, Samařsku a až na sám 
konec země.“ Sk.1,8. Děkujeme za všechny 
misionáře, kteří plní Kristův příkaz a nesou 
evangelium národům. 

Pokračování příště.

Stanislav Kaczmarczyk 

miř na desítku
Miř na desítku. Ne, není to heslo mužů 
jdoucích na pivo do hospody nebo heslo 
střelců na závodech, ale téma desátého 
ročníku konference pro muže, 
která se konala opět v Třinci.
  Jak a čím tedy mířit? O tom 
byly vedeny přednášky a 
následně i diskuze. Pro-
bral se opět život muže 
křesťana ze všech stran, 
ať už v soukromí či ve 
společnosti.
 Nebudu Vám dlouze ro-
zepisovat, co a kdo na konfer-
enci řekl, ale co mě při těchto 
přednáškách napadlo.
  Kam máme jako křesťané mířit?   
Máme mířit za Ježíšem, a abychom se do té 
pomyslné desítky trefili, musíme ho znát. K 
tomu nám slouží Bible. Stejně tak ale jako se 

zbraní, když s ní neumíme zacházet, tak i s 
Biblí, když ji neznáme a neumíme v ní číst, 

tak si můžeme ublížit a může nás to stát i 
život. Bible nám na cestě za Ježíšem 

pomůže. Je to právě ta kniha, na 
kterou mnohdy nemáme čas. 

Den plyne rychle jako voda 
a ani se nevzpamatujeme z 
jednoho dne a už je tu další. 
V neděli si pak připadáme 
jako vyhladovělé ovečky, 
které když dostanou 

plnou dávku krmení, tak 
ji stejně nedokážou strávit 

a je jim pouze špatně. Přitom 
v Bibli je, že nás Bůh vodí po ze-

lených pastvách a tou pastvou myslí 
i potravu pro naši duši. Nechce, abychom 
hladověli a čekali na duchovní pokrm až 
na neděli. V dnešní době si nalháváme, že 
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nemáme pro samé povinnosti čas na nic 
jiného, ani na sebe. Říkáme si, čas? Jéje, 
kdo ho dneska má? Přitom hodně času 
dokážeme jen tak promrhat. Ale i v době, 
kdy ho máme dost, se dokážeme na četbu 
Bible jen připravovat a pořád nic. Řekneme 
si: „Ano, dneska večer začnu“ a pak us-
neme nebo:  „Zítra ráno začnu den s Božím 
slovem“ a pak nestihneme ani posnídat.  
Třeba ji někdy i otevřeme, ale texty v ní nám 
nic neříkají, protože nemáme otevřené srdce 
k naslouchání. Při čtení Bible nám pak už 
nepomáhají ani pomůcky typu Zamyšleni 
na každý den nebo Dobrá setba, kde je jeden 
nebo dva verše na každý den, abychom sice 
pomaleji, ale přesto četli Boží slovo.
  Když jsme navíc lehce ovlivnitelní světem, 
netrvá dlouho a jdeme někam jinam. 
Můžeme spadnout do propasti jako ztracená 
ovečka. Bude nás Ježíš hledat jako pastýř 
ovečku ve známém podobenství? Pokud bu-
deme svých špatných činů litovat, jistě nás 
bude hledat. On chce, abychom byli s ním, 
ale nemůžeme ho pokoušet do nekonečna.
 Skrze Bibli nás Ježíš učí, jak být neov-
livnitelní světem. Není to žádná novinka 
poslední doby, že se nám někteří snaží 
prostřednictvím e-mailů nebo článků v 
médiích podsunout myšlenku, že nás 
někdo ohrožuje. Z Bible víme, že nás Bůh 
vždy ochrání. Nebo se nám někdo snaží 
nenápadně vnutit názory a myšlenky jiných 
náboženství nebo filozofických směrů, 
přestože jsou v rozporu s Božím učením. 
Nerozlišujeme už špatné lidi a špatné 
myšlenky, máme všechny a všechno v jed-
nom pytli. Nechávají Vás tyto věci chladný-
mi nebo jste se již někdy přistihli, že tomu či 
onomu jste již uvěřili a neviděli jste prvotní 
varování, které je pro nás napsáno v Bibli?
  Křesťané měli a mají plno nepřátel. V mno-
hých oblastech nemají lehký život a nejde 
některé věci zlehčovat nebo přecházet. 
Nedělejme si ale sami další nepřátele. Jeden 
nepřítel je pořád stejný, je to Satan, který 
působí i v srdcích našich nepřátel. Ne-
dovolme mu, aby i v našich srdcích zasel 
nenávist a zlost vůči někomu. Ježíš chodil 
mezi hříšníky, žádného člověka přímo 
neodsuzoval a nepomlouval (možná až 

na příběh z chrámu, kdy se spravedlivě 
rozhořčil nad překupníky v chrámu, kteří 
si z něj udělali tržiště), pouze moudrými a 
vlídnými slovy upozorňoval na věci, které 
nebyly podle Božích pravidel. Ani když ho 
lidé chtěli ukřižovat, nikomu nenadával, ale 
prosil Otce, aby jim odpustil, neboť věděl, 
že nevědí, co činí. Bez poznání Ježíše si ani 
mnozí lidé neuvědomí špatné věci, které 
dělají, neznamená to ale, že bychom je 
měli za to odsoudit v našich srdcích. Opět 
poslouchejme, co nám Ježíš chce skrze Bibli 
říct. Jedině Bůh nás může v poslední den 
odsoudit nebo zachránit. My máme rovněž 
pouze s láskou vyučovat ostatní. Ježíš 
nás také přímo před tím varuje, abychom 
neupozorňovali na třísku v oku druhých, 
když ve svém oku máme trám.
  Když už Bibli čteme a snažíme se jí poznávat, 
nenechme si od okolí nalhávat, že není prav-
divá. Někteří by Bibli nejraději dali do roviny 
se starými řeckými bájemi a pověstmi. Kdysi 
mě při jednom rozhovoru s člověkem, který 
studoval teologii, zarazila jedna věc, někdo 
jim na škole tvrdil, že Bibli nejde brát až tak 
vážně, že v ní není všechno pravda a že není 
přesná, protože byla už tolikrát přeložena a 
mnohdy to bylo už před mnoho lety. Není 
to pravda, Bibli napsali lidé vedeni Bohem 
a my věříme, že i při jejím překladu jim byli 
vedeni. Proč bychom ji jinak četli, to bychom 
stejně tak mohli na bohoslužbách číst Ferdu 
mravence. Chraňme ji proto před těmito 
lidmi a zvěstujme jim pravdu. Protože Boží 
slovo je mocné a má stejnou váhu, ať už je 
zvěstováno kdekoliv a komukoliv. V Bibli 
není napsáno, že pro tento účel je vyhrazeno 
pouze určité místo.
  Bible má pro nás řešení na každý den.  
Každý den, který jsme na ni zapomněli 
nebo si na ni schválně kvůli něčemu jinému 
neudělali čas, nám bude chybět. Budeme 
zranitelní jako vojáci s neúplnou výzbrojí. 
Mějme proto na paměti z Bible verš 105 z 
knihy Žalmů 119: Světlem pro mé nohy je 
Tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Pokud bu-
deme znát Boží slovo, budeme v našich 
životech i správně mířit.

Jaromír Fober
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reportáž

misijní služba v afriCe
Jmenuji se Petr Wieczorek a jsem kurátorem 
sboru ČCE v Šenově. Pracuji jako lékař na 
interním oddělení v Orlové. V měsíci říjnu 
roku 2014 jsem měl tu čest zúčastnit se 
spolu se dvěma zdravotníky a ředitelem 
české pobočky mezinárodní organizace OM 
-Operation mobilization- Pavlem Zoulem 
krátkodobého měsíčního výjezdu se zdra-
votnickou pomocí do severních vesnic Gh-
any. 
  Máme velikou milost, že ve sboru máme 
misijně obdařeného kazatele Štěpána 
Marosze, který se svou manželkou Jolkou 
úzce spolupracuje s dětskou misií v Příboru. 
Tím, že jsme malý sbor, musí být naše ak-
tivita misijně založena, chceme-li v našem 
sboru růst a být živým sborem. Podporu-
jeme řadu misijních projektů, spolupracu-
jeme s dětským domovem na Čeladné, 
posíláme dárky na Ukrajinu a při letních 
táborech se snažíme vést děti k podpoře vy-
braného misijního projektu. 
 Mé vyslání ke službě v Ghaně bylo na-
plánováno na den díkůvzdání za úrody, 
kdy k nám do sboru přijel jako host pastor 
bratr farář Stanislav Kaczmarczyk, který byl 
celý svůj život misijním pastorem ve svém 
regionu a několik let administroval náš sbor. 
Pastor nás rovněž vedl k misii. Při sbírce 
na zakoupení léků v Ghaně se vybralo 3 
tisíce korun, což považuji na náš malý sbor 
jako velkou podporu. Modlitební 
kartičky, které mi vyrobila moje 
manželka za pomoci grafického 
ztvárnění bratra Heňy Waloszka,  
si rovněž rozebrali skoro všichni 
aktivní členové sboru. Podporu 
jsem měl i u své rodiny. Manželka 
Monika a děti Pavel, Jan a Anička 
se spolu s babičkou ze Vsetína za 
nás intenzivně a vytrvale modlili. 
Modlitební podporu jsem měl v 
křesťanské skupince zdravotníků, 
která se schází u praktické lékařky 
Petry Sovjakové. Velice mně 

podpořil a obdaroval léky a potřebnými 
věcmi na výjezd do Afriky dlouholetý přítel, 
misionář a lékař Vít Šmajstrla. 
 Měl jsem také podporu svého primáře 
MUDr. Pavlíčka, který byl ochotný mě uvol-
nit na měsíc z práce a zastoupit na endosko-
pické vyšetřovně v nemocnici v Orlové. 
Veliké materiální podpory se mi dostalo od 
farmaceutické firmy Walmark, která spon-
zorovala multivitamíny pro děti ve ves-
nicích v Africe. 
 Vše bylo mnohem lepší, než jsem čekal, 
přesto to bylo pro mne těžké. I když jsem 
měl po boku skvělého pastora a misionáře 
Pavla, který nás jako český tým vedl, vždy 
vše dobře zajistil a staral se o naše potřeby, 
modlil se za nás a vkládal ruce spolu s ostat-
ními, když jsme trpěli nějakou nemocí nebo 
když jsme byli v nějaké zkoušce. Skvělý byl 
také Daniel, jehož nadšení pro misii jsem ob-
divoval. Tolik energie, tolik zapálení; věřím, 
že si ho Pán ještě mocně použije. Aška, 
vytrvalá modlitebnice a velká misionářka 
dětí. Všichni byli skvělí, přesto jsem se často 
cítil sám. Chyběla mi moje manželka Moni-
ka, která je mému srdci nejblíže a které mohu 
říci všechno, i nejniternější zážitky a trápení. 
Uvědomil jsem si, že bez její blízkosti se 
cítím hodně osamocený. Bojoval jsem v srdci 
s velkým zklamáním, že asi nikdy nebudu 
misionářem v Africe, což bylo mým velkým 
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snem. Dlouhodobě je těžké nést odloučení, 
jinou mentalitu černochů, jazykovou bar-
ieru, kterou se mi podařilo překonat jen díky 
Pavlovi, který mi vše překládal. 
Jen díky Boží milosti, kterou se ke mně sklo-
nil, jsem mohl zažít zvláštní oslovení třetího 
dne výjezdu do vesnic na severu, kdy jsem 
nemohl s týmem do služby pro průjmovité 
onemocnění. Odpoledne, kdy mi bylo už 
trochu lépe, jsem se posadil pod mango-
vník blízko církve a přemýšlel. Přisedl si ke 
mně Emmanuel Oppong, pastor z vesnice 
Loloto. Byl velice trpělivý a mohl jsem mu 
sdělit skutečně všechno, co jsem prožíval. 
Viděl jsem v tom Boží milost a vedení. Vní-
mal jsem jako by si ke mně přisedl skutečný 
Immanuel /Ježíš/, který mě chtěl povzbudit 
a dát mi další úkol. Probírali jsme situaci 
v naší církvi v České republice i v našem 
malém sboru, a tu jsem přijal nový úkol. 
Pán mi prostřednictvím Emmanuela řekl:” 
Buduj církev a sbor tam, kde jsi, aby byla sil-
ná, zdravá a mohla vysílat další misionáře! 
Velice mě to povzbudilo a dalo novou sílu 
a vizi pro službu Pánu. Věděl jsem, že mi 
Pán dá sílu obstát v tomto úkolu a rovněž i 
v dokončení misie v Ghaně. Každý den jsem 
se modlil, abych vydržel každý další den 
služby. Nemocných a potřebných bylo mno-
ho, a nás konzultujících zdravotníků bylo jen 
pár. První týden to bylo přiměřené, protože 
pomáhalo asi pět mediků z Kumasi, kteří 
přijeli jen na první týden. Přesto si jejich po-
moci a zájmu o lidi na severu země, kteří žijí 
v chudobě, velice vážím. Druhý týden byl 
s námi ještě lékař z křesťanské nemocnice 
v Kumasi, Joseph, což bylo rovněž velkou 
pomocí, protože jsme mohli být alespoň tři 
konzultující lékaři a velice schopný medik 
Daniel. Třetí týden jsme však už sloužili bez 
Josepha, který se musel vrátit do své nemoc-

nice. Cítil jsem zodpovědnost, protože 
všechno zůstalo na nás třech zdravotnících 
z Česka. Pán však dal dalšího konzultanta 
Izaka, který rovněž velice schopně zastával 
službu konzultanta a tak jsme díky Pánu 
zvládli posloužit potřebným v dalších ves-
nicích. 
  Zkušenost, kterou jsem prožil, byla tato. Pro 
pomoc potřebným v takovýchto oblastech je 
třeba poměrně velký tým spolupracovníků, 
kteří se vzájemně podporují a na každý den 
hledají sílu od Pána, aby mohli obstát. To se 
dělo, a jen díky Pánu jsme mohli na severu 
Ghany posloužit. 
 Svou službu jsem viděl hlavně ve 
vyšetřování a konzultování zdravotního sta-
vu místních, kteří se přišli nechat prohléd-
nout a probrat své zdravotní problémy. Ob-
vykle přišli i s dětmi, takže jsme vyšetřovali 
celou rodinu. Chtělo to jen si na to zvyknout 
a počítat s tím. Já mám děti rád, proto to 
bylo spíše zpestření. Děti byly častokrát 
více nemocné než dospělí. Mnoho dětí mělo 
malárii, kterou jsme mohli diagnostikovat 
jednoduchým testem z kapky krve.  

Pokračování příště. 

Petr Wieczorek

po stopách Lukášova evangelia

večeře Páně (lk 22, 15-20)
Řekl jim: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi 
tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť 
vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud 
nedojde naplnění v Božím království.“ A 

vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte to 
a rozdělte mezi sebe. Neboť vám pravím, že 
od této chvíle již nebudu pít z plodu vinné 
révy, dokud nepřijde Boží království.“ Pak 
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vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se 
slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. 
To čiňte na mou památku.“ A právě tak vzal 
po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová 
smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.“
Jaký byl průběh Poslední večeře? I když 
můžeme jen těžko stanovit, jak probíhala 
domácí pesachová večeře v době Ježíšově, 
přesto uvedeme pro lepší pochopení celé 
situace nejstarší popis, tak jak jej udává 
Mišna: „V předvečer svátku Pesach, v době 
oběti, ať nikdo nic nejí před západem slunce. 
I když je chudý v Izraeli, ať nic nejí, než se 
uloží ke stolu. Nechť se mu dají čtyři poháry 
vína, byť by se muselo vzít z pokladny pro 
chudé.“
   Dle tohoto popisu pesachová večeře začínala 
nalitím prvního kalicha a předsedající 
pronášel požehnání. Následoval předkrm, 
při kterém se na stůl přinášel nekvašený 
chléb, zelenina a omáčka. V době chrámu 
byl přinesen beránek. Po vypití prvního kali-
cha je nalit druhý kalich a následuje poučení 
stolujících na základě biblických textů. Tato 
úvodní část je zakončena zpěvem žalmů. To 
musíme mít na zřeteli při čtení evangelní 
zprávy.
  Marek uvádí: „Když byli u stolu a jedli…“ 
(Mk 14,18), daný překlad není přesný, 
protože řecký text zní: „když leželi u sto-
lu“. Mišna poukazuje na to, že i chudí si 
musejí dopřát čtyři kalichy vína a po celou 
dobu slavení všichni stolovníci leží, jako to 
tehdy dělali svobodní lidé. Pití vína při Ve-
likonocích bylo povinné, při sabatu dobro-
volné.
 Marek pokračuje: „ …který se mnou namáčí 
chléb v téže míse…“ (Mk 14,20). Jidášova 
zrada byla odhalena při předkrmu. Pro-
to v tomto okamžiku mohl Jidáš opustit 
společenství. Při předkrmu se jedl chléb a 
zelenina tím způsobem, že se chléb namáčel 
v omáčce. Evangelista Jan jednoznačně tuto 
část večeře komentuje: „Jidáš přijal skývu 
a hned vyšel ven. Byla noc.“ (Jan 13,26-30). 
Apoštolové se domnívali, že Jidáš šel na-
koupit potřebné věci pro právě začínající 
hostinu. Tento nákup v danou hodinu byl 
možný, také bylo obvyklé dát „finanční 
výpomoc“ chudým, neboť i oni mají pít čtyři 

kalichy vína.
 Na závěr této první části Poslední 
večeře (předkrmu) Jan umisťuje Kristovu 
velekněžskou modlitbu a jeho poslední na-
pomenutí, sem je i umístěno nové přikázání: 
„To je mé přikázání, abyste se milovali 
navzájem, jako jsem já miloval vás“ (Jan 
15,12). Po tomto poučení následovala vlast-
ní hostina, která měla tři části: požehnání 
chleba, jedení beránka a požehnání kali-
cha. Marek tuto část popisuje velmi prostě: 
„Když jedli, vzal chléb, požehnal…“ (Mk 
14,22). Tato slova jsou jistým přechodem ke 
zprávě o ustanovení eucharistie a poukazují 
na probíhající večeři.
 Lukáš zdůrazňuje velikonoční charakter 
hostiny: „Velice jsem toužil jíst s vámi tohoto 
beránka …“ (Lk 22,15) s poukazem na to, že 
beránek byl připraven a jeden během této 
večeře.
 Ježíš bere kalich, říká děkovnou modlitbu 
a vyzývá apoštoly, aby si kalich mezi se-
bou podávali. Slova nad kalichem končí 
ohlášením jeho smrti, a tím nastává i obrat 
v příchodu Božího království: „Neboť vám 
pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu 
vinné révy, dokud nepřijde království Boží“ 
(Lk 22,18). Ježíš chápe chléb, který žehná a 
rozděluje, jako své tělo, které se vydává za 
vás ve smyslu zástupné oběti (Lk 22,19). Slo-
va o významu kalicha upozorňují na novou 
smlouvu, která podle Ex 24,8 bude určovat 
nový vztah k Bohu. Krev, podobně jako 
tělo, se vylévá za vás jako smírná kultická 
oběť za mnohé (Mk 14,24). Opakování této 
Ježíšovy hostiny konané apoštoly a následně 
křesťanskými obcemi má uchovat živou 
Ježíšovu památku, a tím uskutečňovat jeho 
přítomnost a působení ve světě.
 Ježíš použil nad chlebem i kalichem 
vysvětlujících slov, je to povinnost Židů při 
Pesachu poukázat na dějiny spásy. Vých-
odiskem jsou tři základní momenty: Pesach 
– Bůh přešel Egyptem, Maca – připomínka 
many na poušti (nekvašené chleby při vý-
chodu z Egypta) a Maror – hořké byliny 
poukazují na trpký život Izraele v otroctví. 
Tyto prvky používá i apoštol Pavel: „Vy jste 
teď nové těsto“, „Náš velikonoční beránek 
je již obětován.“ Kristus do tohoto kontextu 
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fejeton

jak jsme se měli o jarníCh PrázdnináCh
„Vy vypadáte vždycky tak spokojeně,“ za-
staví mě neznámá paní na ulici. „Já vás vídám 
každé ráno.“ Přemítám, jestli si mě s někým 
plete, špatně vidí nebo má fakt pravdu. 
Nevím. Baret mám nakřivo, rukavice jsem 
si zapomněla a suchá kůže na rukou se mi 
vlivem nízkých teplot loupe a děsně to bolí. 
Jedno dítě se vrtí v šátku, druhé sebou před 
chvílí pláclo do kaluže, je mokré a špinavé, 
nicméně spokojené. Vzpomínám, jak jsme 
dneska zase přiběhly ke škole v 7.55, čímž 
jsme školní řád natáhly až k prasknutí („Žáci 
jsou povinni být ve třídě nejpozději v 7.50“). 
Cestou jsme vedly zajímavou konverzaci: 
„Kristýnko, paní učitelka sice zatím říká, že 
to nevadí, když přijdete pozdě, ale za chvíli 
to vadit začne.“ Nic. „Kristýno, slyšíš mě,“ 
poklepala jsem jí na rameno. Otočila se ke 
mně: „Co?“ Zatnula jsem zuby a opakovala, 
že jednou pozdní příchody začnou vadit. 
Bezelstně na mě upřela velké modré oči: „A 
proč jako?“ 7.58 vyšla z šatny a přemítavým 
krokem se šinula ke třídě. Zahulákala jsem: 
„Spěchej!“ Otočila se, vrátila ke hlavním 
dveřím a přeptala se: „Říkala jsi něco?“ Měla 
jsem dost. 
 Nicméně, od této scény je na týden pokoj. 
Začínají totiž jarní prázdniny! Aspoň bude 
chvíli klid. 
  Pondělí – Jsem natěšená, že nemusím 

pořádat obvyklé vstávací manévry, kdy 
lezu z postele nevhodně brzy a celé ráno se 
nepohybuji jinak než během. O půl sedmé, 
jen o chvíli později, než je obvyklá doba 
buzení do školy, slyším z dětského pokoje 
Báru. Cloumá s postelí a huláká na starší 
sestru: „Kiki! Kiki, vstávej!“ Školačka, která 
se v normální dny nemůže vyhrabat z pos-
tele dřív než patnáct minut po budíčku a s 
hudráním, tentokrát během deseti vteřin 
slézá dolů a společně podnikají frontální 
útok na ložnici.
 Přichází e-mail od paní učitelky třídní. 
Máme laskavě zkontrolovat dětem vlasy, 
jelikož ve třídě se rozmohly vši. Jen zprávu 
dočtu, drbu se ve vlasech. Zavelím ke kon-
trole. Zatím to vypadá, že se nám ty potvory 
vyhnuly. 
  Úterý - Celé dny posloucháme písničky z 
Happy house, anglické učebnice mé dcery. 
Mám hlavu jako pátrací balon, CD začíná být 
poškrábané, jak ho stále někam schovávám 
a dcery ho stále nalézají. Dvou a půlletá Bára 
začíná přeříkávat anglické fráze. 
 Je však nutné trénovat aspoň logopedii. 
Kristýna má přečíst větu a pak ji opakovat 
nazpaměť. Záměna Sněžky za Švašku mi 
přivodí záchvat smíchu. 
 Večer následuje jedna věta, kterou slyšet 
nechcete: „Mami, ostříhala jsem Báře ofinu,“ 

vkládá ustanovení nové smlouvy, neboť on 
je tou smlouvou, protože jednou provždy 
ve své osobě ustanovuje spojení člověka 
s Bohem: „Tento kalich je nová smlouva 
zpečetěná mou krví, která se za vás pro-
lévá“ (Lk 22,20). Kristus je tou cestou, která 
nás spojuje s Otcem, proto je v jeho osobě 
obsaženo tajemství smlouvy, kterou dává 
při Poslední večeři apoštolům jako nejvyšší 
dar a poklad. Účast na Kristově chlebě a ka-
lichu znamená vstoupit do jeho oběti, učinit 
ze svého života oběť pro druhé. 
 Závěr Poslední večeře je charakterizován 
několika slovy: „Když zazpívali chvalozpěv, 
šli na Olivovou horu.“ (Mk 14,26). Tímto 

chvalozpěvem je několik žalmů, které patří 
do druhé části takzvaného Halelu, zpívají 
se po nalití posledního (čtvrtého) rituálního 
kalicha.  
 Poslední večeře představuje na jedné straně 
ukončení všech hostin v životě Ježíše z 
Nazaretu, zároveň však znamená nový 
začátek. Předjímá společenství učedníků u 
stolu po jeho smrti a také hostiny na konci 
času v Božím království. Ježíšova večeře je 
jednak poslední, zároveň však i první. Při 
Poslední večeři předsedal hostině historický 
Ježíš, při slavení Večeře Páně jí „předsedá“ 
oslavený Kristus.

Pavel Kopeček

www.Nedělní listy.cz  1. března 2015 12



přiběhne za mnou Týna a v ruce drží naše 
největší nůžky. Barbora má z dlouho 
pěstované ofiny jen zbytek a na něm zuby. 
Těžko najít správné slova. 
  Středa – Další den má manžel volno a tak 
se vydáváme na haldu. Na vrcholu je zelená 
tráva a ze země na třech místech stoupá 
pára. Najednou se mi vybavuje příběh, 
který jsem viděla v Osudových okamžicích, 
jak v Brně někdy v sedmdesátých letech vys-
toupila paní z tramvaje, země se propadla, 
pohltila ji a už ji nikdy nikdo neviděl. Měla 
bych přestat koukat na televizi. Výlet je 
povedený a zakončený návštěvou kavárno-
restaurace v centru města. Oběd se všemi 
dětmi má do pohodového daleko, osobně se 
s námi ale rozloučí majitel restaurace a mile 
mě překvapí, že neřekne: „Víckrát se mi už 
tady neobjevujte“ a 
dokonce nás pozve 
na karneval. 
 Čtvrtek - Při uk-
lízení objevím kr-
abici věcí ze střední 
školy. Mimo jiné pa-
píry se zapsanými 
hláškami spolužáků 
a profesorů („Jaké 
znáte památky ve 
Francii?“ „Mount Ev-
erest.“ „Cože???!!!“ 
„Ne, já jsem chtěl říct Eiffelovka.“, případně 
zasedací pořádek ve třídní knize, kde byla 
naše jména pozměněna kreativními a zlo-
myslnými spolužáky na Konrad Wallen-
rod, Ibn Rošd, Ervin Měch, Rišpok nebo 
Julius Fučík, z čehož měl starý dějepisář 
málem infarkt). Najdu nicméně i učebnice 
francouzštiny a pevně se rozhoduji, že si 
téměř pozapomenutý jazyk zase oživím. 
Večer se uklízím do postele s učebním ma-
teriálem. Záhy mě přepadá skepse, když 
objevím passe composé, gérondif, imparfait, 
subjonctif a podobné lahůdky. Jak jsem to 
někdy mohla umět?
  Pátek - Dopoledne někdo zazvoní. Ozvu se 
domácím telefonem. Prý pošta. Mladík mi 
vtlačí do ruky balík a než se vzpamatuju, je 
pryč. No nazdar, přebrala jsem jakýsi balík, 
to budou beztak nějaké neobjednané kos-

metické nebo vitaminové preparáty, pak to 
budou chtít zaplatit a když odmítnu, budou 
mě strašit exekutorem a já strávím hodiny 
na internetu, abych hledala paragrafy, jak 
se proti tomu bránit. Zamračeně prohlížím 
krabici. Dokonce je na jméno dcery, ještě 
lepší! Podezíravě ho otevřu. Objevím lego! 
Vzpomenu si na jakousi soutěž, které jsme 
se svého času účastnili (dcera poprvé v 
životě). Nedůvěra se změní v čirou závist. 
Tak já, která celý život soutěžím, nikdy nic 
nevyhraju a Kristýna, která soutěží prvně v 
životě, má hned lego. To jsou poměry! Lego 
obsahuje buldozer, a tak nemá radost jen 
dcera, ale i manžel. 
 Sobota – Majda se plazí! Naše miminko 
udělalo další vývojový skok! Radost mi kazí 
pouze fakt, že dcerka na své první pouti 

dospěla ke králičímu 
záchodku, který je 
vyndaný vždycky, 
když je králík venku 
z klece, a do každé 
ruky si nacpala 
minimálně deset 
bobků, které se jala 
konzumovat. 
 Dnes vaří večeři 
manžel. „Tady 
napravo vždycky 
bývala skořice, ne?“ 

dumá, když dosype koření na žemlovku. V 
ruce drží kořenku s nápisem pálivá paprika. 
Jíst se to dalo. 
 Neděle - Dnes jdeme na oslavu narozenin 
k pratetě. Vyznamená se zejména babička, 
která přecení Báru, a tak jí dá do ruky talíř 
s dortem, aby ho odnesla ke stolu, načež 
je dort během deseti vteřin a dvou metrů 
vyklopen na koberec, a podcení Majdu, kter-
ou si vezme k sobě ke stolu, načež kojenec 
strhne ubrus. Přemýšlím, za jak dlouho by 
bylo vhodné se u pratety zase ukázat, aby to 
psychicky snesla. 
  A navíc… spousta našich kamarádů bydlí 
ve vedlejším okrese. Zatímco nám prázdn-
iny končí, oni se radují, protože jim právě 
začínají! Grrr…. 

JF - NL
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ze života sboru

27. jednání staršovstva
- Ředitelka s. Lenka Chrobočková uvedla 
hlavní zásady výuky ve školce, duchovní 
aktivity a témata, která se probírají – školní 
vzdělávací program školky. Od 1.1.2015 
platí, že každý pedagog musí být odborně 
způsobilý pro práci s dětmi, žádná z učitelek 
nevyhovuje. Do budoucna hodlají situaci 
vyřešit tím, že si vzdělání doplní. Dostatečná 
odborná způsobilost je vystudovaná peda-
gogika pro mateřské školy nebo 1. stupeň. s. 
Jana Humplíková i s. Zuzka Smyčková jsou 
ochotné začít studovat od září – v Karviné, 
jedná se o středoškolský obor s maturitou. 
V současné době učitelky školky nesplňují 
podmínky na vzdělání, ale již studium je 
bráno jako splnění požadavků. V případě 
kontroly je toto postačující. Momentálně 
je stav řešený tím, že školská rada musí 
prokazatelně doložit, že aktivně sílu do 
školky hledá, ale nemůže najít. Ve výdejně 
jídla a jako uklízečka pracuje s. Eliška 
Czyloková. 10 dětí přichází z věřících ro-
din, zbytek z nevěřících. 19.3.2015 bude 
další zápis. 6 dětí bude odcházet do jiných 
školek. Školné je ve výší 400,- Kč na měsíc. 
Ke školské radě s. Lenka Chrobočková uv-
edla, že jsou tam členové, kteří z časových 
důvodů nemají možnost dále tuto funkci 
vykonávat a proto dojde k výměně s Dagmar 
Cieslarové a s. Radky Krawiecové za nové 
členy. K tomu br. David Harok uvedl, že z 
rozpočtu a výkazu hospodaření je patrno, že 
platy učitelek jsou velice nízké, na to, že jsou 
obě vysokoškolsky vzdělané. S ohledem na 
to, že je sbor zřizovatelem a jedná se zde 
rovněž o misijní aktivitu sboru směrem k 
dětem a jejich rodičům, by mělo staršovstvo 
zvážit možnosti příspěvku školce. Nabízí 
se varianta přispět na provoz (např. od-
pustit jim platby za energie), školce by tak 
zbylo více peněz na odměny zaměstnanců, 
nebo přispět rovnou na platy. K tomu bylo 
řečeno, že bychom mohli v kostele umístit 
pokladničku na dary pro školku, lidé by tak 
mohli sami přispět. S ohledem na plánování 

rozpočtu ve školce, kdy by ředitelka do pos-
lední chvíle nevěděla s kolika penězi z darů 
může počítat je lepší řešení, aby sbor školce 
přispěl nějakou konkrétní částkou, s tím 
bude moci ředitelka již v rozpočtu počítat, 
a sbor se pokusí motivovat sborovníky, 
aby dary na školku přispěli, tato částka by 
pak zůstala sboru. Částka prozatím nebyla 
staršovstvem schválená. Staršovstvo bere 
na vědomí zprávu CMŠ, výkaz hospodaření 
roku 2014 a rozpočet na rok 2015.
- Br. Kuboň přednesl návrh rozpočtu sboru 
– viz příloha, který bude prezentovaný na 
sborovém shromáždění dne 22.2.2015. Po 
diskuzi došlo k úpravě některých položek. 
Dále s ohledem na potřebu realizovat 
nákup nového topení do lavic kostela a 
výměnu střechy kostela padl návrh pokusit 
se získat dar nebo půjčku nebo obojí od 
Jeronýmovy Jednoty. V opačném případě 
nebude možně v jednom roce obě akce re-
alizovat. Staršovstvo nechce mít záporný 
rozpočet a nechce brát půjčku u komerčních 
společností.
- Staršovstvo bere na vědomí návrh rozpočtu 
prezentovaný br. Kuboněm. (bez hlasování)
- S. Věra Labajová prověřila aktuální 
stav pojištění. Kostel i fara jsou pojištěny 
na částky menší než je jejich hodnota. 
Staršovstvo projednalo změny výše plnění 
za kostel a faru a taky výše spoluúčastí -  
při jednotlivých bodech pojistky. Nová po-
jistka bude lepší než stávající, přestože cena 
zůstane stejná, pojistka by měla lépe odrážet 
ceny budov a jejich provoz.
- Br. Karel Labaj vznesl na faráře dotaz, z 
jakého důvodu v poslední době nekážou z 
kazatelen, ale převážně od pultu na ohlášky. 
Dotazují se ho na to starší lidé, kterým toto 
gesto připomíná pokatoličťování našich 
bohoslužeb, snižování vážnosti prezen-
tovaného slova a změnu tradice na kterou 
jsme byli historicky zvyklí. Br. Mojmír 
Blažek uvedl, že z kazatelny špatně vidí na 
sborovníky a nemá s nimi takový kontakt. 
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Proto raději káže od pultu, kde vidí lidem 
do tváře, navíc galerie jsou téměř prázd-
né, většina lidí sedí dole, takže nechce být 
lidem daleko. Rovněž uvedl, že nevěděl, 
že toto způsobí takový negativní rozruch. 
Br. Marcin Pilch k tomu dodal, že on má 
naopak mnoho pozitivních reakcí. K tomu 
se strhla velká diskuze, někteří presbyteři 
striktně trvají na tom, aby bylo do budouc-
na kázáno pouze z kazatelny, protože lidé, 

hlavně starší, s tím nesouhlasí a mají pocit, 
že tak dochází k narušení evangelické lut-
erské tradice. Br. Harok namítl, že by měla 
být farářům v tomto ponechána svoboda a 
pakliže někdo argumentuje pouze tradicí, 
je to jen důkaz toho, že je pro někoho for-
ma důležitější než obsah, a to je špatně. Po 
dlouhé diskuzi nebyl přijat jednoznačný 
závěr. Pravděpodobně se k tomuto tématu 
na následujícím staršovstvu vrátíme.

anketa ve staršovstvu
Milí čtenáři,
rozhodli jsme se udělat anketu mezi členy staršovstva, abychom zjistili, jak sami hod-
notí uplynulý rok. Nesešlo se však mnoho odpovědí. Nabízíme vám proto ty, které jsme 
obdrželi, děkujeme respondentům za jejich čas a ochotu a doufáme, že v budoucnu bude 
se staršovstvem lepší spolupráce. 

“jak hodnotíte uplynulý rok v našem 
sboru? Co se povedlo? Co by se mělo 
změnit?“

Hodnocení uplynulého roku v našem sboru.
Co se povedlo:
1. Od roku 2008, kdy rezignoval farář Jiří Ka-
leta, obsazení druhého kazatelského místa 
na plný úvazek.
2. Zvýšené využívání přístavby sboru 
zřízením CMŠ (dobrý signál pro veřejnost)
3. Nacvičování a zapojení dětí do pravidel-
ného vystupování na službách Božích
Co by se mělo zlepšit:
1. Účast na různých bohoslužebných 
shromážděních (nedělních, postních pátcích, 
adventních čtvrtcích, aliančním modliteb-
ním týdnu)
2. Starostlivost o cvičení církevní hudby a 
zpěvu (dorost, mládež, smíšený pěvecký 
sbor, hudební skupiny)
3. Pastorační péče o pokřtěné děti, konfir-
mandy a vlažné členy sboru a jejich zapojení 
do sborového života.
Poslouchají tvá slova, ale podle nich nejed-
nají. V ústech mají horoucí slova o tom, co 
udělají, ale jejich srdce tíhne za jejich mrz-
kým ziskem. Ezechiel 33,31

Zdeněk Kuboň

Minulý rok v našem sboru vnímám jako rok 

velmi podstatných změn. Do naše sboru 
přišel nový pastor, který pomůže s ducho-
vním vedením sboru - především kázáním. 
Sbor zřídil Církevní mateřskou školku. 
Život sboru se tímto roztáhl o dopolední 
dění i přes týden. Tři členové našeho sboru 
mohli tak získat novou práci (tady si mys-
lím, že by nám město, úřad práce, kraj, 
stát měl být vděčný). Činnost s potravinou 
bankou považuji také za velmi zajímavou 
pro naše okolí. Sbor provedl mnoho staveb-
ních úprav, aby tyto události mohly být 
realizovány. Vše, co jsem zde vyjmenoval, 
považuji za velmi přínosné jak pro jednot-
livce v našem sboru, tak pro široké okolí 
kolem nás. 
  Co by se mělo změnit? Hledáme dobrovol-
níky. Lidi, kteří ochotně pomůžou se všemi 
aktivitami v našem sboru. Ať už jen fyzickou 
prací (i u hrabání listí by mohlo být více lidí), 
nebo s administrativními záležitostmi, nebo 
s výkladem Slova, nebo s vedením nějaké 
skupinky. Hledáme lidi, kteří jsou schopni 
opustit pohodlí a bezpečí svého domova a 
vydají se na dobrodružnou cestu sborovým 
životem.

Petr Chroboček

Co se povedlo:
Myslím, že se několik věci staršovstvu pov-
edlo:
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Církevní mateřská školka - výborná misi-
jní i reklamní akce našeho sboru, jen je 
třeba ji více a lépe prezentovat, třeba slovy 
bývalého premiéra Paroubka: “Kdo z vás 
to má?”; potravinová banka - projekt, který 
ležel v mysli několika lidem již delší dobu, 
teď se úspěšně realizuje každý měsíc; nový 
farář - br. Mojmír přinesl nový vítr do našich 
plachet, jen mu ho našim nevděkem a kri-
tikou nevzít; manželé Smyčkovi - úžasně se 
po příjezdu z Dánska zapojili do různých 
aktivit sboru (osobně si velice vážím Kuby, 
který zformoval chválící skupinku, se 
kterou každou čtvrtou neděli vystupují); 
tradiční akce - tábory, sborové dny, čtení 
Bible a zpívání koled, sborové dny,...; re-
konstrukce některých nemovitých věcí - byt 
Marcina v přízemí i Mojmíra v 1. patře fary, 
částečná oprava střechy kostela, oprava 
laviček v parku před kostelem, nová brána 
od Divadelní ul., úprava přístavby v souvis-
losti se školkou; ekonomicky přínosné akce 
- uhájení podmínek smlouvy s T-Mobile na 
vysílače ve věži, vedení účetnictví sboru 
tak, aby bylo možné průběžně znát jeho 
stav, změna internetového poskytovatele a 
výpověď O2 a přechod na VOIP,..... Ducho-
vní změny: Promítání písní a přechod na 
nové zpěvníky - s moderními písněmi, nové 
misijní aktivity - Řecko a severní Čechy, ob-
darování dětí během Vánoc, bistro (biblické 
studium rodin), super pár, ... Ač se možná 
zdá, že staršovstvo zahálí, každá tato věc 
byla pečlivě projednána, promyšlená a taky 
za pomoci někoho ze starších nebo jiných 
ochotníků realizovaná. Tímto chci všem, 
kteří stáli při zrodu těchto projektů nebo je 
stále realizují, z celého srdce poděkovat za 
jejich službu.
  Co by se mělo změnit? V této otázce chci 
zamést hlavně před svým prahem. Když 
jsem nastupoval do staršovstva, dal jsem si 

předsevzetí, že se pokusím postupně obejít 
bývalé členy bydlící v Chotěbuzi a navá-
zat s nimi nějaký kontakt a že se pokusím 
vytvořit v kazatelské stanici tabuli, na kterou 
by mohli lidé psát své rodinné příslušníky, 
známé nebo sousedy, za které bychom se 
mohli konkrétně během bohoslužeb v kapli 
ve Zpupné Lhotě modlit. Ani jeden z těchto 
plánů jsem ještě nerealizoval. Mrzí mě to a 
věřím, že se mi to letos podaří napravit.
  Obecně bych chtěl, aby v našem sboru vlád-
la větší tolerance jednotlivých generací vůči 
sobě a abychom se nebáli zavést nové prvky 
do bohoslužeb, které samozřejmě budou v 
souladu s Biblí.

David Harok

Minulý rok, to byl rok důležitých změn 
(příchod nového faráře, s tím spojené 
změny ve službě obou farářu, CMŠ Loďka, 
atd.). Zdá se, že jsou to projevy toho, že 
tento sbor nejen existuje, ale i žije. Tyto 
změny považuji za důležité a doufám, že 
nám nedovolí zkostnatět a najet na mělčinu 
starých zvyků a soustředění se jen na sebe. 
K tomu, co se povedlo, počítám také změny, 
jaké se konají v práci s dorostem a mládeží. 
Možná jsou tyto změny změnami jen pro 
mě, protože teď, od září 2014, se zapojuji do 
této služby mnohém víc. Věřím, že otevření 
se a pomalé zapojování našeho sboru do 
jiných služeb a všímání si lidi postižených, 
bezdomovců, cizinců a jejích potřeb, je 
projevem dozrávání našeho společenství a 
vnímáním lidi, ke kterým nás Pán posílá.
 Co by se mělo změnit? Každý z nás 
potřebuje se měnit a blížit k tomu, jaký je 
Pán Ježíš. Pokud mu to dovolíme, tak On 
nás bude osvobozovat od všech slabostí a 
chyb a vyzbrojovat v to, co nám pomůže Mu 
lépe sloužit.

Marcin Pilch

ze sborového shromáždění
Přinášíme vám dva příspěvky ze sborového shromáždění: příspěvek s. Lenky Chrobočkové 
o CMŠ Loďka a příspěvek sester z revizní komise. 

Cmš loďka začala fungovat 1.9.2014. V 
současné době je kapacita školky naplněna, 

navštěvuje ji 20 dětí. Provozní doba je od 
6:30-16:00 h.
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Spolupracujeme s Jídelnou MŠ Hrabina, 
odkud je dovážena strava, s občanským 
sdružením Campanella, kam děti docházejí 
do Montessori školky. Nejčastěji však komu-
nikujeme s naším sborem, na staršovstvo 
pravidelně zasíláme informace o tom, co se 
ve školce děje. Dvakrát se konala besídka 
pro rodiče – děti předvedly, co se ve školce 
naučily, dvakrát jsme navštívili divadelní 
představení scény Bajka Těšínského divadla.
Už svým názvem a samozřejmě tím, že je 
zřízena naším sborem, se školka vymezuje 
a jasně říká, jaké je její zaměření. Rodiče, 
kteří přišli k řádnému zápisu, s tím počítali. 
Ty, kteří přivedli své děti později, ty jsme 
na zaměření naší školky upozornili. Duch-
ovní výchova je obsažena především v 
krátkém biblickém slovíčku před dopolední 
svačinou a v modlitbě – poděkování; děti se 
učí děkovat Bohu nejen za jídlo, ale také za 
rodiče, za kamarády, za každý den.
 CMŠ má vypracován školní vzdělávací 
program  (ŠVP), který vychází z Rámcov-
ého vzdělávacího programu předškolního 
vzdělávání (RVP). RVP je dokument, který 
vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy a ten určuje, jak má vypadat 
vzdělávací program, co má obsahovat, jaké 
metody mají učitelé používat a k jakým 
cílům mají dojít ve vzdělání dětí. Konkrét-
ní formu si pak může každá školka zvolit 
sama. V ŠVP naší školky je popis školky, 
kdy vznikla, popis budovy a okolí, jak vy-
padají a jak jsou vybaveny prostory, jak je 
zajištěno jídlo, denní režim, personální a 
finanční zajištění, spolupráce s rodiči a spo-
lupráce s jinými organizacemi.
  Témata, o kterých si s dětmi povídáme: úcta 
k druhým, omluva, odpuštění, poděkování, 
vděčnost, život x smrt x život věčný, rodina 
a její důležitost – jak funguje, křesťanský 
význam adventu, Vánoc, půstu a Velikonoc, 
dobro a zlo; vztah k sobě, k ostatním, pre-
vence, varování před škodlivými věcmi, 
opatrnost před cizími lidmi, bezpečnost, vz-
tah k přírodě.
 Zaměstnanci: 2 učitelky na plný úvazek, 
tj. 31 h týdně přímé vyučovací povinnosti. 
Školnice má 7hodinový pracovní den – 2,5 h 
ve výdejně, 4,5 h úklidu. 

Jsem ráda, že všichni zaměstnanci jsou 
znovuzrození lidé, kteří i svým osobním 
příkladem ukazují dětem na Pána Boha.
Pro náš sbor je školka jistě určitou zátěží – ať 
omezením využití prostor, ať už péčí, kterou 
je třeba tomuto dlouhodobému projektu 
věnovat.
 Ale prostory přístavby jsou každý den 
smysluplně využity, každý den se může 
20 dětí něco dozvědět o Pánu Bohu, každý 
den sem přicházejí lidé, kteří děti přivádějí 
a přicházejí i další, kteří se na školku ptají. 
O našem sboru se mluví víc a tohle místo 
se dostává do povědomí lidí a jsem vděčná, 
že k tomu školka může přispívat. Náš sbor 
pořádá mnoho akcí a setkávání, angažuje 
se v různých projektech a do této nabídky 
přibyla i školka. Školka je běh na dlouhou 
trať a výsledky nejspíš tak rychle neu-
vidíme. Pán Bůh však tomuto dílu žehná a 
semínko, které zasejeme do srdcí dětí, tam 
už zůstane, je jen na Boží vůli, zda přinese 
užitek nebo ne. 
  Děkuji všem za podporu – slovem povz-
buzení, prací nebo penězi a prosím, abyste 
se stále modlili a vyprošovali pro všechny 
zaměstnance školky moudrost a sílu pro 
práci s dětmi.

Lenka Chrobočková

zápis z kontroly účetnictví sboru čCe na 
rozvoji, český těšín
Kontrolu provedly ve dnech 12., 17. a 19 
února 2015 členky kontrolní komise Olga 
Humplíková, Ilona Machandrová a Božena 
Gašová.
 Byly zkontrolovány všechny předložené 
účetní doklady, a to pokladní – zejména 
stvrzenky, paragony a ostatní doklady, kdy 
příjmy a výdaje jsou realizovány v hotov-
osti, a dále doklady týkající se příjmů, faktur 
a ostatních plateb prostřednictvím banko-
vního účtu, tzn. bezhotovostně. Pohyby na 
účtu byly odsouhlasovány na výpisech, ho-
tovostní platby v pokladním deníku.
  Kontrola se rovněž zaměřila na odvody ce-
locírkevních sbírek – všech 8 sbírek bylo v 
průběhu roku 2014 řádně odesláno.
 V průběhu kontroly byly doplněny 
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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.

některé scházející podpisy, ale br. faráři 
Pilchovi ještě zbývá doplnit podpisy na 
některých pokladních dokladech. Kontrolní 
komise upozorňuje na to, že platby, které 
uskutečňuje br. farář, by měl schvalovat 
kurátor sboru.
 Paní účetní bude jednat ve věci plateb za 
rozhlasové poplatky, kdy byla zaplacena 
upomínka za 2 přijímače v autech sboru, 
ale jedno auto je již odhlášeno, takže bude 
provedena reklamace.
 U větších výdajů – např. koupě sekačky, 
úhrada za představení Těšínského divadla, 
nákupy skříněk, regálů apod. – by mělo být 
uvedeno, zda nákup schválilo staršovstvo 
sboru.

 V účetnictví jsou zaúčtovány taktéž dok-
lady za pohonné hmoty do sborového auta. 
Kontrolní komisi nebyla předložena kniha 
jízd, protože dle sdělení br. faráře Pilcha 
musí doplnit záznamy o využívání vozidla. 
Kniha jízd by měla být vedena průběžně.
  Kontrolou pokladního deníku byl zjištěn a 
odsouhlasen zůstatek pokladní hotovosti k 
31.12.2014 ve výši 31.219,00 Kč.
 Dále byly odsouhlaseny všechny pohyby 
na bankovním účtu, kde je k 31.12.2014 
zůstatek ve výši 830.292,59 Kč, tzn. že do 
roku 2015 převádíme částku 861.511,59 Kč.

Kontrolní komise: O. Humplíková, I. Machandrová, 
B. Gašová

oznámení
S lítostí oznamujeme, že zemřela sestra 
Miluše Hošková, která poslední dobou 
pravidelně přispívala do Nedělních listů 
svou rubrikou „Maminka vypravuje.“ 
Rozloučili jsme se také se sestrou Olgou Bu-
dinskou, ženou bývalého bratra faráře.

středisko humanitární a rozvojové pomoci 
diakonie čCe vyhlašuje postní sbírku, jejíž 
výtěžek bude použit na podporu pracovních 
příležitostí žen v Etiopii. Letošní Postní sbír-
ka 2015 bude trvat od 18. února do 5. dubna. 
Projekt Střediska humanitární a rozvojové 
pomoci Diakonie ČCE podporuje etiopské 
ženy samoživitelky, které samy pečují o svo-
je děti a také o sirotky po svých příbuzných. 

Ženy mohou díky projektu založit malou 
živnost a zajistit tak sobě i dětem dlouho-
dobou možnost obživy. Počáteční podpora 
v hodnotě 6 000 Kč umožní ženám začít 
drobně hospodařit, osamostatnit se a stát se 
nezávislými. Ženy také projdou úvodním 
školením, kde se naučí základům podnikání. 
Svůj příspěvek můžete poslat na transpar-
entní účet veřejné Postní sbírky 2015, číslo 
účtu 2100 53 4439/2010, variabilní symbol 
131. Z veškerých vybraných prostředků 
bude 95 % použito na přímou podporu eti-
opských žen, 5% je podle zákona určeno na 
administrativní a provozní náklady našeho 
střediska. Informace také na www.postnis-
birka.diakonie.cz. 

zápis dětí do Církevní mateřské 
školy loďka pro školní rok 
2015/2016 se bude konat 
19.března 2015 
v době 15:00-
17:00 h v pros-
torách školky.
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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.

redakce nl

členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), Radka Krawiecová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).
editace: Jana Foberová
tisk: Martin Stařičný
zodpovídá: Jana Foberová

kontakt na redakci: noviny.rozvoj@
centrum.cz

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. 

Program postních pátků (vždy v 17 hodin 
v sále): 
- 6.3. - br. Jaromír Andrýsek (KS Český 
Těšín)

-   13.3. - br. Martin Tomešek (ČCE Jablůnka) 
- 20.3. - br. Bohdan Taska (SCEAV Třinec)
- 27.3. - s. Ewa Jelinek (ČCE Ostrava) - ještě 
nepotvrzené!

křty
Anna Trubecká

Pohřby
Vlasta Štalmachová, Ilsa Walachová, Sta-
nislav Stonawski, Miluše Hošková, Anna 
Kolondrová, Vilém Dywor, Olga Budinská, 
Alžběta Michaliková

březnoví jubilanti
Josef Byrtus, Richard Guznar, Josef Hošek, 
Anna Káňová, Amalie Krzoková, Zuza-
na Labajová, Marie Motyčková, Markéta 
Schebestová, Pavla Sojková, Gustav To-
manek

ze sborového shromáždění
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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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