
Slovo editora

Milí čtenáři, 
zdá se, že měsíc květen byl v našem sboru 

velmi bohatý na různé akce. Proto se k nim v 
tomto čísle vrátíme, abyste nebyli ochuzeni 
vy, kteří jste je vynechali, a také abyste si 
mohli prohlédnout fotky, ještě jednou si vše 
připomenout nebo si najít více informací.

Sestra Lidka přináší reportáž z konference 
žen, kde všechny uchvátila babi Hallerová. 
Doporučujeme nejen přečtení článku, ale 
také poslech přednášek babi Hallerové na 
webu konference žen. 

Bratr Marek se vrací k úspěšné Noci 
kostelů a bratr David zajistil anketu mezi 
konfirmandy. Za krásné fotky děkujeme 
bratru Otmarovi.

Nenechte si ujít především článek bratra 
faráře Marcina Pilcha, který se účastnil 
misijního výjezdu do Srbska, Bulharska 
a Turecka. V tomto čísle si můžete přečíst 
první část jeho reportáže. Samozřejmě 
doplněné fotkami.

Přátelé, slunečný a optimistický červen 
Vám jménem redakce přeje

                                   Jana Foberová  

kudy-kam
Kudy-kam o.s. Chalupníkova 41, Ostrava - 
Zábřeh
www.kudy-kam.cz  
E mail: info@kudy-kam.cz 
Tel: 603 470 612  

Počet zaměstnanců: 4 podporovaní 
pracovníci na částečný úvazek
Počet dobrovolníků: 60

Na otázku, co je to Kudy-kam nejčastěji 
odpovídáme, že Kudy-kam je sdružení 
křesťanů, kterým bylo díky Ježíši Kristu 
pomoženo a proto se tito lidé „sdružili“ 
a snaží se stejnou pomoc zprostředkovat 
ostatním. V současné době je nás kolem 
šedesáti členů, ale v týdenním kontaktu je 
přibližně kolem 150 lidí. 

o co nám jde:
Společně toužíme celým srdcem následovat 
Ježíše, radovat se z Jeho přítomnosti, 
přinášet hojné ovoce skrze svá obdarování, 
podílet se na záchraně ztracených, předávat 
jim, co jsme přijali (a pomáhat si navzájem v 
růstu), aby Pán Bůh byl oslaven, v Ostravě 
i dál…

Naše aktivity:
CREX KLUB 

Crex klub je pro 
všechny, kteří 
chtějí: diskutovat, 
pokecat i 
pohádat se nad 

duchovními tématy, poslechnout si talkshow 
se zajímavými lidmi, sdílet životní příběhy, 
zahrát si psychologické a zážitkové hry a 

larpy, zúčastnit se divadelního crexování, 
shlédnout hluboké, široké i vysoké filmy, u 
kterých určitě neusneš.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
Setkání s příjemnými lidmi, duchovní 
zážitek, aktuální slovo z Bible, program pro 
děti, kafe nebo čaj po setkání.

CLICKOSTEL
ClicKostel by se dal krátce shrnout do slova 
experiment.
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Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji 
čtení: 1.sam 8:4-11,16-20; ž 138; 2. kor 4:13-5:1; Mk 3:20-35
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biblické ženy

SamSoNova matka

• co to udělá, když bohoslužbu uděláme 
večer a ne ráno?
• co to udělá, když ji zaměříme na mladé - 
ale zároveň necháme mladé ji tvořit a vést?
• co to udělá, když snížíme práh novým 
lidem - žádný dress code, žádné předsudky 
k moderní hudbě a podobně?
• co to udělá, když mladým půjdeme vstříc 
tam, kde běžně jsou - i když to bude třeba 
Facebook?
• co to udělá, když půjdeme nejdříve cestou 
vztahů a teprve potom informací?
• co to udělá, když …

Hodně věcí teprve zjišťujeme. Ale zdá se, že 
v Ostravě a okolí je hlad po novém přístupu. 
Nechceme tím říct, že stávající církve musí 
převléct kabát, ale že existuje prostor pro 
společné soužití. Církev mladých se od dob 
Skutků apoštolů zdá být zapomenutým 
pojmem, který by stálo za to oprášit…
 Témata cílíme na čerstvě obráceného 
člověka, přičemž pomáháme těm, kteří ještě 
čerstvě obrácení nejsou, aby honem byli :)

FUSION
je rock-popový sbor, který 

existuje pro teenagery 
pod vedením 

d o s p ě l ý c h 

vedoucích. Mladí lidé se zde učí i praktické 
dovednosti jako týmová práce, organizování 
různých akcí, vedení větší skupiny lidí. 

KLUBY K1 A K2
Jsou dětské kluby pro předškolní děti K1 
(od 3 do 6 let) a školní děti K2 (od 6-12 let). 
Na pravidelných setkáních v neděli hrajeme 
různé hry, učíme se o sobě a povídáme si 
příběhy z Bible. Klub K2 má jednou měsíčně 
celodenní akce – např. výlet na hory, hry s 
přespáním v „Klice“, návštěva muzea U6, 
předvánoční vyrábění, apod.

Co nás aktuálně těší: 
Máme radost z aktivních lidí, kteří jsou 
zapojeni v Kudy-kam a kteří chtějí šířit 
evangelium a budovat církev. Velmi nás 
taky těší podpora místní radnice, která 
podporuje naši práci.

Co nás aktuálně trápí: 
Nemyslím, že by nás aktuálně něco trápilo. 
Chceme, aby naše společenství rostlo a to 
je spojeno se spoustou napětí, omylů apod. 
Nicméně… je to život.

Plánované novinky:
Chceme se zapojit do zakládání nových 
církví v Ostravě.

Pozdrav pro čtenáře Nedělních listů: 
Rád bych Vás pozdravil tímto úžasným 
veršem:
Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že 
Ježíš je Syn Boží? 1. Janův  5:5  

Milan Michalko, MSCH - NL

Celá dvě pokolení Izraelců zase neprožívala 
nic jiného než zotročení. Ne náhodou. 
Byl to Boží zásah vůči tomu, že se Izraelci 
dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových 
očích. 
 A Bůh i v takové situaci promluvil. Boží 
řeč je vždycky ohromná věc! Hltám spolu s 

dětmi doma i ve školce příběhy lidí, kterým 
se zjevil Boží posel nebo nějakým způsobem 
slyšeli Boží hlas a vůbec se nedivím jejich 
„posvátnému“ strachu. 
 Kdo to bude tentokrát? Žáden důstojný 
kněz ani vůdce národa, nýbrž žena, jejíž 
jméno v Bibli není ani zapsáno. Víme jen, že 
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byla „bita“ neplodností a tak, jak se tradova-
lo, poznamenána kletbou svatého Boha. 
Zkouším si představit to obrovské nadšení 
a radost, když Hospodinův posel konstatuje 
a sděluje: „ Hle, ty jsi neplodná, nerodila 
jsi, avšak otěhotníš a porodíš syna. (Soudců 
13,3). A vůbec nejde o diagnostiku pohlaví 
bez ultrazvuku :-) Jde o to, že: “Ten začne 
vysvobozovat Izraele z rukou Pelištejců.“ 
(Soudců 13,5b).
 Společná radost, dvojitá radost! První, 
komu to oznámila, byl její manžel. Podle 
všeho se zdá, že měli hezký vztah. Tato žena 
měla jedno veliké štěstí. Měla dobrého a 
zbožného manžela, který měl porozumění 
pro Boží zjevení. Manóach se modlí a je ve 
své modlitbě konkrétní: „Dovol prosím, 
Panovníku, nechť k nám znovu přijde muž 
Boží, kterého jsi poslal a poučí nás, co máme 
dělat s chlapcem, který se má narodit“ (Sd. 
13,8).
 Je zajímavé, že přesto Hospodinův posel 
přichází k ženě opět, když je sama. Ale ta do 
této situace opět volá svého manžela. Chce, 
aby byl také u toho. Proto pro něj doslova 
běží (Sd. 13,10). Asi úplným opakem jsou 
některé dnešní ženy, které si i v manželství 
žijí svým životem a manžela považují za 
doplněk ke svým společenským šatům….
 Vysvobození a obroda církve či národa 
přijde vždy prostřednictvím lidí, kterým 
není cizí sebezapření. Žena jako budoucí 
matka se musela zříci řady věcí – Sd. 13,13-
14.
  Konečně nastal čas a žena porodila. Narodil 
se Samson (Dítě slunce). Chlapec rostl. Ale 
to by bylo málo. Hospodin mu žehnal! 
Všechno bylo v pořádku a vypadalo velmi 
nadějně až do doby, kdy se Samson zami-
loval do ženy z pelištejských dcer.  Rodičům 

oznámil, že v jeho očích je to ta pravá! Otec 
ani matka nesouhlasí a jsou zvědaví na 
dívku, která jejich syna tak poblouznila. A 
jak se dalo předpokládat, Samson si vybral 
špatně. Svatba skončila rozvodem. 
  Kdo byl za to zodpovědný? Kdo byl vin-
en? Jak to, že v tak zbožné rodině došlo k 
takovému otřesu? Nejsou to otázky, na které 
je jednoduchá odpověď. Život se nám ne-
jednou velmi zkomplikuje, hledáme vých-
odisko a těžko ho nalézáme. Byli rodiče na 
Samsona „příliš měkcí“, když ho napomína-
li jen slovně: „Což není žádná mezi dcerami 
tvých bratří a všeho mého lidu, že si jdeš 
pro ženu mezi pelištejské neobřezance?“ 
Měli zasáhnout i jinak? Ke které skupině 
názorů se přikloníme my sami, když bu-
deme přemýšlet o zodpovědnosti rodičů za 
své děti či zodpovědnosti dětí za své vlastní 
životy?
  Zápas Samsonovy matky nebyl zbytečný. 
Samson sice skončil tragicky, ale jeho 
prostřednictvím nad Izraelem přece jenom 
začalo svítat. 
 Když Samsonova matka nežila nadarmo, 
ani já nemusím…

                                   JH- NL

zralý Boží muž

16. díl - mít dobrou Pověst
“Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou 
mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových 
nástrah.” 1. Tim. 3,7

Dnešní zamyšlení může být mnohým 

povědomé. A to proto, že velmi úzce sou-
visí s úplně prvním tématem, které jsme v 
našem cyklu představili. Bylo to téma „Bez-
úhonný“. „Mít dobrou pověst“ a „být bez-
úhonný“ jsou velmi blízká synonyma.
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 Žalm 119:1 “Blaze těm, kdo vedou bez-
úhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí 
Hospodinův zákon.”

Co to vlastně je dobrá pověst?
Dobrá pověst je vysvědčení, které nám vys-
tavují lidé, kteří žijí mimo církev. Tito lidé 
nás sice mohou znát jako věřící, praktikující 
křesťany, ale tuto zkušenost nemají osobně. 
Vnímají nás ale, jak se chováme v práci, jak 
plníme zadané úkoly (kolegové, nadřízení), 
jak nám to funguje v rodině - v manželství 
a při výchově dětí (rodinní příslušníci), a 
v neposlední řadě třeba, jak 
se staráme o pořádek kolem 
domu (sousedé). 
  Položili jste si někdy 
tuto otázku: Co vníma-
jí nevěřící lidé, když 
jsou se mnou v kon-
taktu? Vidí radostného 
a spokojeného člověka, 
který se umí radovat 
ze spousty maličkostí 
kolem sebe? Vnímají 
člověka, který našel zdroj lásky a pokoje a 
jde to na něm poznat? Nebo vidí mrzouta, 
který se honí a pachtí a nevidí konec? Co 
myslíte? 

Proč máme mít dobrou pověst? 
Dobrá pověst je odrazový můstek pro naši 
službu nejen mezi křesťany, ale hlavně mezi 
nevěřícími lidmi, kteří žijí mimo církev a 
stále hledají. Dobrá pověst je faktorem, který 
významně ovlivňuje efektivitu naší služby 
na Boží vinici. Nemám teď na mysli misijní 
cestu na konkrétní místo omezenou časem 
od – do, ale dlouhodobou službu svědectví 
životem lidem kolem nás, tam kde jsme – v 
práci, v rodině, v místě, kde bydlíme. 

Jak na to?
Budovat dobrou pověst není tak složité, 
jak to na první pohled vypadá. Počítejte 
ovšem s tím, že je to dlouhodobý, nebo, 
chcete-li, celoživotní proces, vývoj i zá-
pas. Předpoklady jsou tyto: důvěra v Boží 
vedení skrze Ducha svatého a vlastní 
svědomí, pevná vůle, praktická aplikace 
Božích přikázání do života a boj s lidskou 
přirozeností. Také je dobré si představit: „Co 
by na mém místě udělal Ježíš?“ 

Nějaké biblické příklady?
V Bibli jich máme 
spoustu – vzpomeňme 
např. na Josefa u 
egyptského faraona, 
či Daniela na dvoře 
krále Nebúkadnesara. 
Tito Boží mužové 
prokázali svou dobrou 
pověst v nepřátelském 
prostředí a v těžkých 
zkouškách. 

  1.List Petrův 2,11-12: „Milovaní, v tomto 
světě jste cizinci bez domovského práva. 
Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých 
vášní, které vedou boj proti duši, a žijte 
vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás 
osočují jako zločince, prohlédli a za vaše 
dobré činy vzdali chválu Bohu‚ v den 
navštívení‘.“

  Milí Boží mužové, přeji vám, abyste na své 
dobré pověsti začali pracovat hned teď a 
dobrá pověst aby vás předcházela ve vašem 
konání!

   Otmar H.

otázky 

otázky o bohu 
27. ke komu se máme modlit – k otci, 
synu, nebo duchu svatému?
Před rokem jsme zde „řešili“ otázku Tro-
jice svaté a dospěli jsme k názoru, že „log-

ické“ vysvětlení vlastně neexistuje. Bůh je 
nekonečně větší a moudřejší než jsme my, 
nemůžeme tedy očekávat, že Jej budeme 
schopni pochopit absolutně dokonale.   
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  Bible učí, že Otec je Bůh, Ježíš je Bůh a Duch 
Svatý je Bůh. Bible taky učí, že je jenom jeden 
Bůh. I když dovedeme pochopit některé 
věci vztahů osob uvnitř Trojice, v konečném 
důsledku je to pro lidský rozum nepocho-
pitelné. V žádném případě to však nesmí 
být vysvětlováno jako teorie tří Bohů. Tro-
jice je jeden Bůh ve třech osobách. Převezmu 
si jedno nedávné přirovnání bratra faráře o 
dospělé ženě. Velmi se mi líbilo, akorát já 
použiji muže ;-). Tedy – dospělý muž může 
být v jednom období - synem svých rodičů, 
manželem své manželky, ale i otcem svých 
dětí… a přesto je to stále jeden člověk.
  Pokud jde o modlitby, všechny naše modl-
itby by měly být adresované našemu trojjed-
inému Bohu 
– Otci, Synu a 
Duchu Svaté-
mu. Bible učí, 
že se můžeme 
modlit k jed-
nomu anebo 
„všem třem“, 
p r o t o ž e 
všichni tři jsou 
jedno. V ob-
dobí Starého 
z á k o n a , 
kdy Syn ani 
Duch Svatý 
ještě nebyl v 
povědomí lidí, se žalmista modlí jenom k 
Otci - „Pozoruj hlasu volání mého, králi můj 
a Bože můj; nebo se tobě modlím“ (Žalm 
5:2). 
 V novozákonní době modlitby už směřují 
k celé Trojici Boží a modlitba k jednomu z 
Božské Trojice je zároveň modlitba všem. K 
Pánu Ježíši se modlíme jako Otci, protože 
oni jsou jedno. Štěpán, když ho kamenovali, 
se modlil „ Pane Ježíši, přijmi ducha mého“ 
(Skutky 7:59). Také se máme modlit ve jménu 
Ježíše Krista. Pavel nabádal efezské věřící 
„a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu 
a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista“ 
(Efezským 5:20). Ježíš ujišťoval učedníky, 
že o cokoli budou prosit v Jeho jménu a ve 
shodě s Jeho vůli – Otec jim to dá (Jan 15:16; 
16:23). 

   Podobně je nám řečeno, abychom se modlili 
k Duchu Svatému a v Jeho moci. Duch nám 
pomáhá modlit se i ve chvílích, kdy nevíme, 
jak a o co se máme modlit (Římanům 8:26). 
Možná nejlepší způsob pochopit roli Tro-
jice v modlitbě je, že my se modlíme k Otci, 
skrze (anebo ve jménu) Syna a v moci Ducha 
Svatého. V takové modlitbě je aktivně 
účastna celá Boží Trojice.
  Stejně tak je důležité, ke komu se nemáme 
modlit. Některé nekřesťanské, ale žel 
i křesťanské náboženství nabádají své 
stoupence modlit se k zemřelým příbuzným, 
duchům, různým svatým nebo k Marii. 
Takové modlitby nejsou duchovní a ve 
skutečnosti jsou urážkou našeho nebeského 

Otce. Aby-
chom po-
chopili proč, 
potřebujeme 
se podívat na 
podstatu mod-
litby. 

  Modlitba 
je rozhovor 
s Bohem, ve 
kterém máme 
Bohu děkovat, 
chválit Ho 
a také Ho 
můžeme pros-

it za naše potřeby. Je to vlastně taková os-
lava a jediným, kdo je hoden být oslavován 
a vyvyšován nade vše ostatní, je náš Bůh. 
  Můžeme tedy říct, že modlit se ke komu-
koli anebo k čemukoli jinému než k živému, 
svrchovanému a trojjedinému Bohu je 
modlářství. „Já jsem Hospodin. To je mé 
jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou ch-
válu nepostoupím modlám”. (Izaiáš 42:8). 
Bohu máme vzdávat chválu, uctívat Ho pro 
Jeho dokonalé vlastnosti, a pro Jeho vytrval-
ou práci v našich životech a děkovat Mu za 
Jeho dobrotu, milosrdenství, shovívavost a 
milující laskavost k nám.
 Další velmi důležitou součástí modlitby 
je vyznání svých hříchů, následné pokání 
a prosba o odpuštění. Pokud tyto body 
začleníme do modlitby, musíme si být vědomi 
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reportáž

koNfereNCe žeN
16.5.2015 se konala v Křesťanském sboru Na 
Mojské další Konference žen na téma: „Žena 
jako tvůrkyně prostředí“ a hlavní řečnicí 
byla paní Ludmila Hallerová. 
  Když jsem se při plánování 
konference dověděla, že 
je možnost pozvat právě 
paní Hallerovou, byla jsem 
velice potěšena, protože 
jsem o ní hodně slyšela, ale 
osobně jsem ji neznala. A 
musím hned na počátku 
podotknout, že skutečnost 
předčila mé očekávání :-). 
Už krátké páteční setkání 
s ní mě naplnilo obdivem 
k moudrosti a v jejím úcty-
hodném věku i velmi do-
bré paměti. Je to opravdu 

naprosto úžasná Bohem požehnaná žena 
a zároveň velmi elegantní dáma. Prožily 
jsme v její společnosti velmi krásnou so-
botu. Mluvila o tom, jak má žena vypadat 

a zároveň věřit 
tomu, že Bůh je 
odpouštějícím a 
milujícím Bohem a 
že On se postaral o 
odpuštění v oběti 
svého Syna na kříži. 
My vyznáváme 
své hříchy, protože 
víme, že „Jestliže 
vyznáváme své 
hříchy, on je tak 
věrný a spravedlivý, 
že nám hříchy 
odpouští a očišťuje 
nás od každé nepra-
vosti”. (1 Janova 1:9) 
  V modlitbě přicházíme k Bohu s našimi 
prosbami a přímluvami, protože víme, že 
On nás miluje a slyší, a uctíváme Ho pro Jeho 
shovívavost a laskavost, že je ochotný slyšet 
a odpovědět. Když všechno toto zvážíme, 
není těžké pochopit, že jedině modlitba k 
našemu Bohu je správná forma uctívání, a 

uctívání je vyhrazeno Bohu Trojjedinému a 
jedině Jemu! 
  Ke komu se tedy modlíme? Odpověď je: k 
Bohu. Modlit se k Bohu a jedině k Bohu je 
daleko důležitější než to, které osobě z Boží 
Trojice své modlitby adresujeme.

LS - NL
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a co by měla dělat, aby dokázala vytvořit 
kolem sebe krásné a Bohu milé prostředí. 
Hodně mi v hlavě utkvělo povzbuzení, 
že my, ženy, jsme Boží princezny a v Jeho 
očích velmi vzácné. Řekla také, že každá 
křesťanská žena by měla dospět k tomu, aby 
měla pořádek v sobě, na sobě i kolem sebe. 
Zároveň však připustila, že s třetím bodem 
stále zápasí, protože vždy má kolem sebe 
množství rozložené literatury. 
  Na paní Hallerové se mi velmi líbilo to, že 
všichni známí ji můžou říkat „babi“. Proč je 
to tak, jak k tomu došlo, ale i mnoho jiného 
se můžete dovědět, když si poslechnete 
nahrávku z konference, kterou najdete na 
www.oddivkyazpobabicku.cz, nebo na FB-
kových stránkách - Setkání žen - od dívky až 
po babičku. Doporučuji udělat si na to čas, 
určitě vás to obohatí. 
 Jako upoutávku nabízím krátký životopis 
„babi Hallerové“.
 Ludmila Hallerová se narodila v roce 1928 
ve Vsetíně. Po druhé světové válce vys-
tudovala biblickou školu ve Švýcarsku. 
Připravovala se na práci mezi muslimy, 
ale Hospodin ji místo toho povolal zpět do 
tvrdých podmínek tehdejšího komunistick-
ého Československa. Zde velmi žehnal její 
službě a tak mohla založit mnoho domácích 
skupinek na Moravě a Slovensku. 
 Za své aktivity však byla obviněna z 
„porušování státní správy nad církevními or-
ganizacemi“ a byla postavena před soud, kde 
podala svědectví jak svým vyšetřovatelům, 
tak soudcům, a přesto byla 
propuštěna pouze s var-
ováním přestat ve své práci 
(které ale neposlechla :-)). 
Později se přestěhovala 
do Prahy a v roce 1961 
se provdala za Oldřicha 
Hallera, kterého si velmi 
vážila. 
 Vedle péče o děti se 
stala jednou z předních 
překladatelek křesťanské 
literatury a podílela se na je-
jím samizdatovem vydávání 
a distribuci. Knihy, které 
přeložila, byly propašovány 

zpět za železnou oponu a posléze na západě 
vydány v češtině a propašovány zpět do 
Československa. Přeložila asi 70 titulů knih. 
Později pak napsala svůj životopis pod 
názvem - Pod oblakem. Příběh naplněného 
života v Boží službě.
 I po pádu komunismu ve své pilné práci 
neustala. Povzbuzuje křesťany v Čechách i 
na Slovensku, aby se modlili za utlačované 
národy, milovali Izrael a připravovali se na 
návrat Pána Ježíše. V nedávné době začala 
pořádat semináře o křesťanské psychiatrii, 
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NoC kostelů
Letošní třetí ročník “noci otevřených dveří” 
našeho kostela nás mile překvapil. Nečekali 
jsme, že dorazí na 270 návštěvníků a je jen 
dobře, že jsme byli zejména personálně 
připraveni. Lidé se o akci dozvěděli většinou 
z plakátů nebo od známých. Průvodci do 
věže chodili nahoru dolů mezi 18. a 24. 
hodinou takřka nepřetržitě. Také výstava fo-
tografií Jana Šibíka na téma “Jobova zvěst” 
byla skvělým magnetem a o sborové cen-
trum se školkou Loďka byl také zájem.
 Tato akce je z velké části “nárazníková”. 
Má za úkol především bořit předsudky 
a mantinely, které v sobě mají lidé vůči 

křesťanům. Vítáme lidi, kteří by mezi nás 
v neděli na bohoslužby nepřišli. Nejsou na 

to zvyklí, nežijí s Bohem. My jim podáme 
zajímavé informace o kostele a jeho historii, 
mohou si prohlédnout varhany, zvony, 
podívat se dalekohledem do okolí. Přitom 
všem chceme ale ukázat, že i jako křesťané, 
jsme normální lidé. Nejsme dokonalí, ani 
se nepovyšujeme nad hříšníky, rozumíme 
legraci a dá se s námi hovořit. 
 Letošní výstava fotografií nám ukázala 
další rozměr, který bychom rádi využili 
i napřesrok.  Výstava nebo prezentace na 
vhodné téma může vést lidi k zamyšlení a 
navíc je při tom možné s návštěvníky navá-
zat rozhovor. Někdy se totiž sami chtějí 
na něco zeptat, ale ostýchají se. Chtěl bych 
poděkovat celému týmu, který se na Noci 
kostelů podílel. Ať už to byli průvodci, 

organizátoři nebo 
sestry z cateringu. 
Celé naše soukolí 
dobře fungovalo a 
doufám, že se sej-
deme i napřesrok. 
A kdo to ještě nez-
kusil a chtěl by být 
přitom, neváhejte a 
přihlaste se, až zase 
za rok zazní výzvy 

kde vypráví i svůj životní příběh a pov-
zbuzuje k posvěcenému životu vírou. V 
církvích přednáší o Izraeli, ženách a dalších 
tématech. Od roku 2000 organizuje a pořádá 
zájezdy lásky a solidarity do Izraele, kterých 
se i dvakrát ročně účastní. Ani ve svých 87 
letech nepolevuje ve věrné službě Hospod-
inu.

 Babi Hallerové chceme i touto cestou 
poděkovat za to, že k nám přijela, aby mezi 
námi rozdávala Boží moudrost a lásku, kter-
ou umí rozdávat opravdu s grácií jí vlastní. 
A přejeme jí také, aby ji Pán dařil zdravím 
ještě mnoho, mnoho let.

LS - NL
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anketa 

Naši koNfirmaNdi
Letos se nám představilo šest 
konfirmandů: Nikol Badinková,  
Přemysl Klimek, Soňa Krestová, 
David Netopil, Aneta Netopi-
lová a Anna Kateřina Szturcová.
 Zkouška proběhla 24.5.2015. Je 
sice pravdou, že konfirmandé 
nepřekypovali vědomostmi, ne-
sypali z rukávu malé proroky či 
knihy Starého zákona. Nicméně, 
jejich zkouška byla oproti těm 
předešlým jiná v tom, že kon-
firmandé neznali předem své 
otázky. Jejich odpovědi byly bez 
přípravy a vlastními slovy. A v 
tom vidím veliký přínos.       Rozhodně je vždy lepší vědět něco a rozumět 

tomu, než se odpovědi naučit jako básničku, 
která se mi za měsíc vykouří z hlavy. Navíc 
myslím, že každý z nás by měl problém, 
třeba na triviální otázku, odpovědět do 
mikrofonu před kostelem plným lidí.
  Dovolili jsme si mezi letošními konfir-
mandy provést malý dotazník. A zjistili 
jsme, že u konfirmandů se nejoblíbenějšími 
biblickými postavami stali Mojžíš – protože 
vyvedl lid z egyptského zajetí a Noe – 
protože zachránil svět tím, že postavil loď. 
Konfirmandé nemají oblíbený verš, jednu 
dívenku však velice oslovil Žalm 23. (Žalm 
Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu 
mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na 
travnatých nivách, vodí mě na klidná místa 
u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedl-
nosti mě vede pro své jméno. I když půjdu 

na ohláškách. 
  Desetina návštěvníků 
nám odpověděla na 
jednoduché anketní 
otázky, které jsme pro 
vás graficky zpracov-
ali.

MSCH-NL, foto Otmar 
Humplík
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reportáž

s evaNgeliem mezi uPrChlíky - čili misijNí 
výjezd do srbska, bulharska a tureCka
Už král Šalamoun, když se modlil k Bohu 
u příležitosti posvěcení první židovské 
svatyně v Jeruzalémě, si byl vědom toho, že 
rolí vyvoleného národa – Izraele bude, aby 
jiné národy „uslyšely o Božím velkém Jménu 
a o Jeho velké moci” (1. Král. 8:42). Věděl, že 
se na tom místě budou shromažďovat nejen 
Izraelci, ale budou tam přicházet i cizinci (1. 
Král. 8:41). 
  Roli kazatele Božího Jména mezi národy v 
období po Kristu převzala také křesťanská 
církev – tedy Boží lid, který byl právě k 
tomu povolaný. To znamená, že naše sbory, 
rodiny, domy, srdce mají být otevřené pro 
ty, kteří přicházejí k nám, což činil také star-
ozákonní Izrael. Pán Ježíš rozšířil tento úkol 
o další rozměr a řekl nejen přijímejte, ale 
vysílá nás slovy „Jděte...” (Jděte do celého 
světa a kažte evangelium všemu stvoření. - 
Marek 16:15). 
  Od začátku své služby v církvi jak v Polsku, 
tak rovněž v České republice, si kladu otáz-
ku, jak my, evangelíci z těšínského Slezska, 

naplňujeme tato slova? Zvláště v posledních 
letech, když vidím, co se děje v severní Afri-
ce nebo na Blízkém a Středním východě. Jak 
zareagujeme na Boží příkaz, který nám není 
dán jako jedna z možností, ale jako služba, 
ke které se zavazuje každý, kdo tvrdí, že 
následuje Krista? On „přišel k nám”, a my 
máme „jít k nim”. Jsme už na cestě?
 Když jsem viděl, jak velmi se náš sbor, 
podobně jako většina sborů na těšínsku, 
soustředí na sebe a investuje do sebe, řekl 
jsem si, že stojí za to se seznámit se službou 
a misií, která, s ohledem na současný příliv 
imigrantů do Evropy, je velmi aktuální, 
naléhavá a potřebná. Vzhledem k jejímu 
zaměření navenek se může stát jedním z 
podnětů, který rozproudí duchovní „krevní 
oběh” našeho sborového organismu. Touto 
službou myslím zahraniční misijní výjezd v 
rámci hnutí „Bůh národů”, které je zaměřeno 
na službu mezi cizinci, a to zvláště mezi up-
rchlíky, kteří z různých důvodů utíkají ze 
své země.

roklí šeré smrti, nebudu se 
bát ničeho zlého, vždyť se 
mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá 
hůl mě potěšují. Prostíráš mi 
stůl před zraky protivníků, 
hlavu mi olejem potíráš, ka-
lich mi po okraj plníš. Ano, 
dobrota a milosrdenství 
provázet mě budou všemi 
dny mého žití. Do Hospodi-
nova domu se budu vracet 
do nejdelších časů.) 
 Kromě toho, že se kon-
firmandé naučili základy 
o křesťanství, Bibli, evan-
geliu, našem sboru,... 
našli si během konfirmačního vyučování i 
nové kamarády a vytvořili dobrou partu. 
A na otázku, zda plánují po konfirmaci 

navštěvovat setkání dorostu, čtyři z šesti 
odpovědělo, že ano. Bohu díky.

DH - NL, foto Otmar Humplík
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 Výjezd, který se konal ve dnech 25.04.-
10.05.2015, měl za cíl prozkoumat situaci 
uprchlíků, pokoušejících se dostat do zemí 
EU, a to hlavně z Pákistánu, Afghánistánu, 
Íránu, Iráku a Sýrie, k čemuž volí cestu přes 
Turecko, Bulharsko a Srbsko. 
  Na naší cestě z České republiky jsme přes 
Slovensko a Maďarsko dojeli do Srbska, 
kde jsme zahájili naši misii, a to konkrétně 
ve městě Subotice, blízko hranice s EU. 
Získali jsme informace, že se tam kolem 
města zdržují skupinky imigrantů, kteří se 
potřebují dostat do EU. 
  Neměli jsme dost času, abychom je někde 
v okolí hledali, ale našim hlavním cílem 
bylo najít ve městě jakýkoliv křesťanský 
sbor, který by se v budoucnosti do služby 
mezi utečenci zapojil. Navštívili jsme jedno 
z evangelikálních společenství, které, jak se 
ukázalo, právě plánovalo zahájit modlitby 
za vizi pro sbor, týkající se jejich služby. 
  Naše představa služby v jejich městě dala 
pastorovi hodně podnětů k zamyšlení. Cítil 
se povzbuzený, aby se vydal tímto směrem 
a slíbil, že s námi bude v kontaktu. Věříme, 
že nám tím Pán Bůh zřetelně otevřel dveře 

k další spolupráci a k rozvoji naší služby v 
této oblasti. Na období letních prázdnin je 
v srbské Subotici naplánovaný delší pobyt 
dobrovolníků z Čech, kteří se budou snažit 
k tamním uprchlíkům přiblížit. Jedná se ne-
jen o případnou materiální pomoc v podobě 
jídla, oblečení, obuvi nebo léků, ale hlavně 
o příležitost předat jim Evangelium. Věříme, 
že lidem, kterým se často zhroutil svět, 
protože museli utéct ze své země, ze své 
rodné vlasti, je právě Pán Ježíš schopen uká-
zat ten nejlepší směr a cíl. Tím myslím nejen 
pro cestu do Evropy, kterou absolvují při 
hledání lepšího života, ale především směr a 
smysl pro jejich životy, a to jak tady na zemi, 
tak i na věčnosti.
  Další zastávkou na naší cestě bylo město 
Lyubimec v Bulharsku, kde jsme se uby-
tovali a odkud jsme vyjížděli do města Har-
manli, kde se podle našich informací nach-
ázel jeden ze dvou uprchlických táborů, 
umístěných poblíž hranice s Tureckem. 
 Po dlouhém hledání a modlitbách za toto 
místo jsme zjistili, že se tábor nachází v 
samém centru města. Podařilo se nám 
hovořit s několika lidmi z tábora, a díky 

Před utečeneckým táborem v Harmanli v 
Bulharsku - rozdávání materiální pomoci, 
evangelizační literatury a Nového Zákona

Ilona s popálenou holčičkou
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křty, svatby, Pohřby, jubilaNti

Pro chytré hlavy

křty
Elen Krupcová
Elisabeth Schulhauserová

Svatby
Lukáš Smelík a Miroslava Pyszková
Pavel Malyjurek a Zuzana Řeřouchová

nim jsme se na druhý den setkali s mnohem 
větší skupinou uprchlíků. Dověděli jsme se, 
že se v táboře nachází přes 2500 lidí, kteří 
přežívají v náročných podmínkách. Poskytli 
jsme jim část materiální pomoci v podobě 
oblečení, ale především jsme byli vděčni za 
rozhovory s nimi a také příležitost k předání 
Nových Zákonů, evangelizační literatury 
a také DVD s filmem „Ježíš”, založeném 
na Lukášově evangeliu. Veškeré materiály 
byly v jejich mateřském jazyce. Když jsme 
viděli, že se tam nachází tak mnoho lidí 
ve velké nouzi, ze kterých pravděpodobně 
většina nezná Krista, měli jsme určitý pocit 
nedostatečnosti a slíbili jsme si, že se tam za-
stavíme ještě na cestě zpátky.

Pokračování příště ...

Marcin Pilch

V obrazci máte ne-
jenom hledat písmena, 
ale sestavit z nich i co 
nejvíce křestních jmen, 
ženských i mužských. 
Každé písmeno při tom 
můžete použít vícekrát. 
Najdete alespoň dvacet 
křestních jmen? 
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oznámení

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 
„Biblickém studiu“ nebo v kanceláři.

- Manželé Nogovy pořádají letos už 4. 
ročník křesťanského tábora pro 80 dětí 
z rodin Zakarpatské Ukrajiny a jejich 
úkolem je zajistit tábor finančně. Jelikož naši 
sborovníci v předchozích letech ochotně 
pomohli, obrací se opět na nás s prosbou 
o finanční a modlitební podporu této akce. 
Za každý dar i za každou modlitbu jménem 
těchto dětí předem srdečně děkují. Finanční 
podporu můžete dát v kanceláři našeho 
sboru. 

- Příměstský tábor pro předškolní děti ve 
věku 3-6 let se bude konat ve dnech 27.-
31.7.2015. Přihlášky jsou k vyzvednutí ve 
sborové kanceláři nebo ke stažení na we-
bových stránkách sboru v sekci “Ke stažení.

- tábor pro děti navštěvující 1.-4. třídu se 
bude konat ve dnech 27.-31.7.2015 na chatě 
Lípě v Oldřichovicích. Přihlášky jsou k vyz-
vednutí ve sborové kanceláři nebo ke stažení 

na webových stránkách sboru v sekci “Ke 
stažení”.

Nezapomeň - na prázdniny s vizitkou
 Hodí se, když 
- nemáš čas, nebo není vhodná situace říct někomu
 o Bohu;
- cestuješ vlakem a opouštíš prázdné kupé 
(zanech vizitku);
- a jsi-li odvážný, rozdej je i v plném kupé;
- procházíš nádražní haly;
- odcházíš ze šatny koupaliště;
- opouštíš veřejnou toaletu;
- zkrátka vizitky můžeš trousit mezi lidmi jak uznáš za vhodné.
Držitel vizitky má možnost navštívit stránky www.hledamboha.cz a může živě komu-
nikovat s křesťany. Vizitky jsou volně k dostání na stolech u východu z kostela nebo před 
kanceláří farářů. Vezmi si, kolik potřebuješ. Neboj se, je jich dost a jestliže zmizí, brzy se 
tam zase objeví. 

MSCH-NL

Pohřby
Rudolf Rudzki
Jaroslav Konieczny
Marcela Pščolková

jubilanti
Anna Cichá, Zdeněk Červenka, Irma 
Grygová, Věra Kiszová, Marta Korhelová, 

Karel Kubeczka, Anna Siostrzonková, Hilda 
Smelíková, Marie Šmialková, Daniela Tom-
iczková, Kornelie Unucková, Milan Branný, 
Marta Korbelová, Alena Guznarová, Věra 
Walachová, Eduard Szczurek, Anna Bubík-
ová, František Horný, Zdeňka Nogová, Ja-
romír Tuharský, Bronislava Kasperová

13 7. června 2015 www.Nedělní listy.cz



co nás čeká 
-Srdečně zveme na festival křesťanské 
dechové hudby „ze srdce pro orlovou“, 
který se bude konat v neděli 14. června 
2015 v 15:00 hod. v areálu letního kina v 
Orlové – Lutyni. Během festivalu uslyšíme 
dechové orchestry působící v rámci farních 
sborů Slezské církve evangelické a. v., z 
Oldřichovic, Třanovic, Nebor, Smilovic a 
Bystřice. Dále vystoupí Misijní dechový 
orchestr z Wisły a dechový orchestr Církve 
Bratrské v Hrádku. Tyto dechové orchestry 
vystoupí rovněž společně, vytvoří tak or-
chestr s více než 120 hudebníky! Na festival 
srdečně zvou pořadatelé - Farní sbor SCEAV 
v Orlové a Křesťanské společenství.

- seniorátní setkání všech generací na téma 
Odpuštění se uskuteční 13. června v Opavě. 
Přednášet budou Kateřina Lachmanová a 
Jiří Mrázek. Z dalšího programu: diskuse, 
procházka po městě s výkladem, vystoupení 
pěveckého sboru, divadelní představení 
mládeže, program pro děti.

- V červenci 2015 uplyne 600 let od 
mučednické smrti mistra Jana Husa, který 
zosobňuje v českých dějinách zejména boj za 
pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou 
reformních myšlenek a životního zápasu to-
hoto výjimečného člověka bude duchovně 
- kulturní projekt husovské slavnosti 2015. 
Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 
6. července 2015 v centru Prahy.
Husovské slavnosti 2015 nabídnou pes-
trou škálu duchovních a kulturních akcí od 
bohoslužeb přes koncerty, divadelní vys-
toupení až po přednášky a diskuze.

- Mezinárodní křesťanský festival současné 
hudby Slezská lilie se uskuteční 13.-14. 
června v Ostravě-Kunčicích. Z progra-
mu: Václav Neckář, John de Jong, Beata 
Hlavenková, Lenka Dusilová, Glenn Kai-
ser band, Shirim Ashirim, Richard Čanaky, 
Glyk P.I.K. band, Traband. Více info na 
www.slezskalilie.cz

- evangelizační tabor v dziegielowě se 
bude konat 4.-7. července. Program je ke 
stažení na www.cme.org.pl

- evangelizační tabor xCamp ve smi-
lovicích se bude konat 18.-25. července. Více 
informací na www.xcamp.cz

- letní festival Campfest se uskuteční 6.-
9. srpna v Královej Lehotě na Slovensku. 
Téma: Jednoducho v Ňom. Z programu: Jer-
emy Riddle, Martin Smith, Tretí den, Timo-
thy. Vice informací na www.campfest.sk

- multižánrový křesťanský festival united 
se bude konat 20.-22.8. ve Vsetíně. Téma 
letošního ročníku je Nespoutaný. Z pro-
gramu: October Light, Neomiracles, eSPé, 
Lamačské chvály, Lukáš Targosz, Kateřina 
Lachmanová.   

- Českobratrská církev evangelická nabízí 
mnoho možností, jak strávit letní prázdniny. 
Můžete se přihlašovat na tyto akce:
Tábor pro děti a mládež s postižením za 
asistence dobrovolníků (19.-27.6.)
Desetidenní tabor pro děti školního věku 
(1.-11.7.)
Biblický kurz (3.-10.7.)
Rodinný pobyt s mladšími školními dětmi 

- tábor pro děti vě věku 10-13 let se bude 
konat 18.-25.7.2015 v Nýdku na chatě Hlu-
chová. Cena 1800 Kč, v případě účasti 
sourozenců sleva. Letošním tématem je bib-
lických příběh o Danielovi. Přihláška je k dis-
pozici v kanceláři sboru nebo na webových 
stránkách sboru. Přihlášku doporučujeme 
odevzdat co nejdřív, nejpozději však do 
30.6. Kontaktní osoba: Zuzana Smyčková, 
smyckova.zuzana@gmail.com.

- Každý 18. den v měsíci se můžete připojit 
k modlitbám za evangelizační tábor xCamp 
ve Smilovicích. Přimlouváme se za Boží 
působení na táboře, přednášející a evange-
listu, skupinkové vedoucí, doprovodnou 
skupinu, účastníky tábora, moudrost a Boží 
vedení přípravného týmu, ochotné spolu-
pracovníky, bezpečnost, dostatek finančních 
prostředků, technické zabezpečení, příznivé 
počasí.  
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informace o sboru

Evangelický sbor a.v. ČCE,
Nám. Dr. M. Luthera 1, 737 01  Český Těšín
telefon: 591 142 059
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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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. 

(11.-18.7.)
Pobyt pro rodiny s mladšími dětmi – 
zážitkové katecheze a denní modlitba (12.-
19.7.)
Kemp pod jednou střechou (12.-19.7. – více 
informací na kemp.semcr.cz, v programu 
např. kurzy: biblicko-tematický, mediální 
gramotnost, muzikurz, sebeobrana a přežití, 
workshopy, sebeobrana a přežití)
Pobyt pro rodiny, které potřebují větší kom-
fort (18.-25.7.)
Rodinný pobyt pro děti školního věku – 
cyklistický (18.-25.7.)
Bigbítový kurz delší (23.7.-2.8.)
Církev živě (25.7.-1.8.)
Bigbítový kurz – kratší (26.7.-2.8.)
Rodinný pobyt se staršími dětmi (1.-8.8.)
Rodinný pobyt s dětmi s postižením za asist-

ence dobrovolníků (8.-15.8.)
Filmový pobyt (8.-15.8.)
Dětský tabor (15.-22.8.)
Pobyt pro prarodiče s vnoučaty – turistický 
(15.-22.8.)
Voda – řeka Hron (15.-22.8.)
Pobyt pro prarodiče s vnoučaty – výtvarná 
dílna (22.-29.8.)
Pobyt penzistů (22.-29.8.)
Integrovaný rodinný pobyt s dětmi s 
postižením i bez, za asistence dobrovolníků 
(22.-29.8.)
Letní brigáda (22.-28.8.)
Více informací na www.prihlasky.srcce.
cz a www.e-cirkev.cz. Další možnosti a na-
bídky církevních rekreačních středisek naj-
dete na www.e-cirkev.cz v sekci “rekreační 
střediska”. 
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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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