
Slovo editora

Milí čtenáři, 
tohle číslo je skrznaskrz prázdninové. Je 

skvělé, že kromě dovolených, hlídání dětí a 
vnoučat (nebo chození do práce) či ježdění 
na výlety máte čas i na aktivity křesťanské. 

Toto čislo je z velké části utvořeno Vámi, 
čtenáři (i redakce má občas volno, což 
pozornější z Vás jistě zjistí, i když zase ne 
celá, to bychom nefungovali :-)). Píšete nám 
o tom, jak jste se účastnili pobytu seniorů, 
evangelizačního tábora, dětského tábora či 
misijního výjezdu. Moc nás to těší. 

Můžete si také přečíst o tom, jak se 
vyvedl tábor pro děti na Ukrajině, který 
každoročně pořádají manželé Nogovi z 
Komorní Lhotky. 

Připravili jsme si pro Vás rovněž některé 
pravidelné rubriky, trochu cestovatelský 
kvíz i trochu prázdninový fejeton. 

Věnujte také pozornost dalším akcím, 
které nás ještě v průběhu prázdnin či po 
nich čekají a nezapomeňte na oznámení. 

Milé sestry, milí bratři, příjemný srpen 
Vám za celou redakci přeje

                                   Jana Foberová  

integrity life
Integrity Life o.s. 
Hlinky 128, 600 03 Brno
www.integritylife.org  
E-mail: brno@integritylife.org 
Tel: 543 246 972  
IČO: 15528341 
Číslo účtu:  93735363/0300

Počet zaměstnanců: 20 (v ČR i na Slovensku)
Počet dobrovolníků: cca 80

Jsme studentskou neziskovou organizací, 
jejíž vznik se datuje do roku 1982. Během 
let se do našich aktivit zapojily desetitisíce 
vysokoškolských studentů. V současnosti 
působíme v těchto městech: Praha, Brno, 
Hradec Králové, Ostrava, Bratislava. 
Rozšiřujeme spektrum příležitostí nejen k 
rozvoji osobního a profesního potenciálu, ale 
i k tvořivým způsobům využití volného času 
mimo studium. Máme rádi život, svobodu, 
pravdu, legraci a skvělé vztahy.  Věříme, že 
v každém z nás je ukryt obrovský potenciál, 
a jde o to ho objevit a rozvinout. Pro zvídavé 
připravujeme diskusní večery, kde je možno 

nezávazně prozkoumat i 
hlubší otázky, týkající se 

smyslu života a 
víry v Boha. 

C h c e m e 
být také k 
d i s p o z i c i 
n o v ě 

příchozím studentům při orientaci v novém 
prostředí a pomoci jim v efektivním studiu.

naše hlavní aktivity
BREAKOUT

Přednášky, semináře a praktické 
workshopy, které mají pomoci objevit, 
rozvinout a kultivovat osobní a profesní 
potenciál. Dozvědět se můžeš více třeba 
o time-managementu a prokrastinaci, 
emoční inteligenci, vztazích s rodiči nebo 
partnerských vztazích, o sebepojetí nebo 
typologii osobnosti. Večerem provázejí 
skvělí lektoři, kteří se dané problematice 
aktuálně věnují.

MENTORING
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Je to prostor, kde se můžeš posunout dál v 
oblastech jako jsou soft skills (komunikace, 
vedení týmu lidí, řešení problémů, 
…), charakter, duchovní život, emoční 
inteligence a jiné. Cílem mentoringu je 
pomoci rozvinout tvůj potenciál v těchto 
oblastech a inspirovat tě k hlubšímu 
poznávání sebe sama, svého okolí a Boha.

STUDENT BUSINESS FORUM
Projekt, který ti pomůže rozvinout 
finanční gramotnost, vyzbrojí tě k rozjezdu 
soukromého podnikání, umění efektivně 
vést druhé lidi, a udržení správných priorit 
života. První akcí byl čtyřdenní seminář „jak 
rozjet vlastní byznys“ vedený admirálem 
vance h. Fry, kterého se zúčastnilo třicet 
studentů. Od té doby se na seminářích 
vystřídalo několik stovek účastníků a 
utvořila se komunita přátel se zájmem o 
podnikání, vůdcovství a osobní rozvoj. 

DISCOVERY BIBLE 
Podnikni výpravu do tajů nejčtenější knihy 
světa. Nikdy jsi Bibli nečetl? Čteš ji každý 
den? Discovery Bible je příležitost pro 
každého, kdo chce prozkoumat nejčtenější 
knihu světa. Čeká tě šedesát minut 
společného čtení a přemýšlení většinou nad 
jedním příběhem z Ježíšova života, prostor 
pro otázky i hledání odpovědí v právě 
čteném biblickém příběhu.

MEN´S CHALLENGE 
Sportovně-outdoorová vícedenní akce 
(většinou pátek - neděle), na které budeš 
mít možnost nejen posunout své limity, ale i 
příležitost objevovat, co tě formuje jako muže 
a diskutovat nad možnostmi a způsoby, jak 
můžeš růst. Na Men‘s Challenge počítej se 

semináři na témata související s mužem, 
otevřenou a inspirativní diskuzí, ryze 
chlapskou atmosférou a výzvami hodnými 
muže. Určitě se zapotíš, někdy si sáhneš 
na dno, objevíš o sobě i druhých možná 
i překvapivé věci. Těšit se můžeš i na 
fotbálek, frisbee (i noční), týmový závod a 
mnoho dalšího.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Frisbee, fotbal, kruhový trénink, běh, 
prostě cokoli, co tě dostane do formy! Celé 
dny sedíš na přednáškách, seminářích, ve 
studovně nebo u počítače a píšeš seminárky. 
Na sportovních akcí s In-Life můžeš nejen 
vyčistit hlavu a dát si do těla, ale i zažít 
srandu, poznat další studenty. V Praze a  
Hradci Králové chodíme (ne)pravidelně lézt 
na umělou stěnu.

POBYTY A KONFERENCE 
Konference se skvělými zahraničními 
lektory a víkendovky, kde se dozvíš více  
sám o sobě, o smyslu života, o Bibli a osobě 
Boha, který inspiruje, se kterým je možné 
vést dialog a mít s ním vztah. Přednášky, 
semináře, diskuse... ale i zajímavé večery, 
týmové sporty, tvořivé aktivity, skvělá 
parta, legrace a uvolněná atmosféra!

Co nás aktuálně těší
- když z Boží milosti mohou uvěřit studenti, 
- když vidíme, jak evangelium přináší své 
ovoce v životech vysokoškolských studentů 
a postupně se šíří i dál
- když každý z nás může kráčet ve víře v 
různých oblastech svého života
- když můžeme přinášet naději a radost 
konkrétním lidem
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biblické ženy

samsonovy ženy - 2. část

Co nás aktuálně trápí
Nejen v současnosti, ale dlouhodobě vidíme 
nedostatek zralých vedoucích, hlavně 
kluků. Modlíme se, aby mohli uvěřit další 
studenti, kteří budou ochotni nést dobrou 
zprávu dále. Řešíme i nedostatečné pokrytí 
finančních nákladů pro pracovníky na plný 
úvazek.

Plánované novinky
Na konferencích, které pořádáme, chceme 
mít „mentoringové setkání“ pro účastníky, 
které umožní jít hlouběji a otevřít oblasti, ve 
kterých často zápasí. V příštím školním roce 

plánujeme zahájit dlouhodobé víkendové 
školení pro mladé vedoucí, aby mohli být 
lépe připraveni a čelit výzvám, které jsou 
před nimi.

Pozdrav pro čtenáře nedělních listů
„Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději 
na Boží slávu. Jeho zvěstujeme, když se vší 
moudrostí napomínáme a učíme všechny 
lidi, abychom je mohli přivést před Boha 
jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a 
zápasím tak, jak on ve mně působí svou 
silou.“  Ko 1,27-29

Martin Michálek, MSCH - NL

(Soudců 16, 4; 15 – 18A; 19 – 20B)

Je záhadou, že Samson, který se dokázal 
zříct mnoha věcí, byl vůči druhému pohlaví 
takovým slabochem. S první ženou to špatně 
začalo, s druhou ještě hůře pokračovalo, a s 
třetí tragicky skončilo. 
  Ta první ještě chtěla být jeho manželkou, 
ale nikdy se jí nestala, rozešla se s ním na 
své svatbě. Byla to pro Samsona velmi trpká 
zkušenost, tak bychom čekali, že když se 
někdo se ženou natolik popálí, dostane ro-
zum a stane se opatrnějším. U Samsona se 
nic takového nestalo. Čteme, že odešel do 
Gazy a zase se stalo něco, co se stát nemělo. 
Uviděl tam ženu. Jakou? Nuže, nějakou 
smilnici, a vešel k ní. Velmi 
nedůstojné pro Božího vyvo-
leného.  Co má hledat Boží vy-
volený u smilnice – Filištínky?
  Chceme ho však i chápat, byl 
mužem ve svých nejlepších 
letech. Nedivíme se tomu, 
že si hledal ženu, to by bylo 
ještě v pořádku. Ale proč šel 
do Gazy, a proč se zatoulal 
se smilnicí. Ona ho neměla 
ráda, prodávala jen své tělo, 
ani nechtěla být jeho ženou. 
Hnala ho smyslnost, ale i to, že 

popudí Filištínce. Nebyla to nejčestnější hra 
s nepřítelem. 
  V jednom se nemýlil, že tímto Filištínce 
vyprovokoval. Chtěli ho chytit, ale on se jim 
jenom vysmál. Všechny jejich úmysly poka-
zil. Ale to nebylo vítězství, které mu chtěl 
dát Bůh.
  S touto smilnicí jeho tragické dějiny ještě 
neskončily. Samson se zase zamiloval a opět 
do filištínské ženy. Tato žena měla v jeho 
životě tu nejtragičtější úlohu. Stala se velmi 
známou, její jméno je Delíla. Nebyla jeho 
ženou, byla jen jeho milenkou. Za tuto zami-
lovanost musel Samson zaplatit nejdříve 
svým zrakem, poté i svým životem. Oba byli 
zamilování, ale ona uměla hrát ohromné di-
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vadlo. Láska byla pro ni jenom prostředkem, 
jak chytit a zlomit postrach svého národa. 
Chytila ho tam, kde ho mohla chytit. „Mám 
tě velmi ráda“, šeptala mu, „ale když mě 
máš i ty rád, prozraď mi tajemství své síly“. 
Tajemství odhalit, a poté ho svému lidu pro-
zradit, byl její cíl. V tomto svém předsevzetí 
byla houževnatá. Čteme, že ho den co den 
sužovala a naléhala na něho. Samson už to 
nemohl snést a tajemství jí vyzradil. 
  Samson se dlouho nechtěl poddat, ale ona 
byla houževnatější a vyhrála boj. Dosáhla 
svého cíle a vidíme ji, jak uspává Samsona 
na svém lůnu, a nemilosrdně nůžkami stříhá 

jeho vlasy pramen za pramenem. Delíla se 
spícím Samsonem na lůnu s nůžkami v ru-
kou stříhající jeho vlasy se stala pro mno-
ho výtvarných umělců symbolem ženské 
zloby, podlosti, prefikanosti, ale současně i 
mužské slabosti. Muži mají jednu slabinu, 
kterou Delíly v každé době dobře znají. My 
o této ženě nemůžeme říci nic pěkného, ale 
nebyla a není sama. Měla a bude mít vždy 
své dcery, které ji budou vždy následovat. 
„Bože, zachraň naše děvčata a ženy, aby se 
nestaly těmi Delílami!“

RK - NL

téma čísla - reportáže z prázdnin

Poděkování - dětský tábor mukačevo-lavky

Jsme vděční za to, že i v tomto roce se mohl 
konat ve dnech od 15.6. do 19.6. 2015 dětský 
tábor pro děti z rodin, které podporujeme v 
iršavském okrese Zakarpatské Ukrajiny. 
  Opět jsme využili nabídku Církve baptistů 
v Mukačevě, v jejímž středisku Křesťanské 
dobročinné misie „JUNYJ SAMARJANIN“ 
v Mukačevě – Lavky mohly dětí prožít čtyři 
dny pod dohledem dvanáctičlenného týmu 
dobrovolných křesťanských vedoucích.  
  Naším úkolem bylo zajistit pro každé dítě 
lékařské osvědčení, svézt dětí z jedenácti 

vesnic do centra Iršavy a pak dále třemi 
minibusy do čtyřicet kilometrů vzdáleného 
Mukačeva. V tom všem nám velice pomáhá 
naše známá z Iršavy, upřímně věřící ses-
tra Terezka Izai (profesorka v důchodu). 
Hlavním úkolem bylo nasbírat finance pro 
zajištění tohoto tábora ( 10 € na 1dítě/1den; 
pro 60 dětí na 4 dny to je 2 400 €, doprava 
175 €). Díky ochotným dárcům jsme nas-
bírali tolik financí, že jsme mohli ještě 300 € 
podpořit tábor pro třicet romských dětí ve 
vesnici Onok. 

  Tématem tábora byla 
“věrnost! a biblická posta-
va proroka “Daniela”. 
Děti byly rozděleny do 
deseti skupinek podle 
věku (6 -14 let, dívky/
kluci), kde spolu stu-
dovali Bibli, zpívali písně, 
malovali obrázky, apod. 
Každý večer byl společný 
program (zpěv, scénky, 
svědectví) zakončen bib-
lickým slovem, výzvou a 
modlitbou. 
  Tábora se zúčastnilo 
šedesát dětí z našich rodin 
z iršavského okresu a třicet 
dětí z města Makjevki z 
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O Slezsku se říká, že je zde největší koncen-
trace křesťanů na metr čtvereční. Donedávna 
jsme toto tvrzení pouze slýchávali, ale nyní 
ho však můžeme stoprocentně potvrdit. 
  Naše čtrnáctičlenná výprava byla součástí 
jednoho ze tří týmů křesťanů ze slezských 
sborů, kteří se rozhodli duchovně povzbu-
dit a podpořit misijní činnost v severních 
Čechách. Ve dnech 4. -12. 7. 2015 jsme měli 
možnost spolu s dalšími nadšenci vyrazit do 
českobratrského sboru v Ústí nad Labem.
  Před odjezdem jsme měli velice matný po-

jem o tom, co konkrétního bychom mohli 
pro daný sbor udělat, přesto jsme věděli, že 
je velice nutná manuální pomoc…
  Vyrazili jsme v sobotu v dopoledních hod-
inách ve dvou plně naložených autech, ať už 
posádkou, tak i nákladem. Jakákoli zastáv-
ka v úmorném vedru znamenala teplotní 
šok pro nás, kteří jsme vystoupili z klima-
tizovaného auta. Těm, kteří jeli v druhém 
autě, bez klimatizace, to bylo vlastně jedno.  
  Po společném zahájení misijních skupin 
v Žatci (odkud se k nám připojila finská 

doněcké oblasti, kde trvá válečný konf-
likt. Tyto dětí budou do konce prázdnin ve 
středisku Církve baptistů v Mukačevu (nák-
lady hradí ukrajinská vláda) a pak budou 
umístěny v dětských domovech. 
 Srdečně děkujeme všem ochotným 
dárcům za finanční dary a všem věrným 
modlitebníkům za přímluvné modlitby. 
Spolu s dětmi jsme mohli prožívat zvláštní 
Boží ochranu a požehnání po celou dobu po-
bytu na táboře i na cestách. 
 „Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť 
v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. 
Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a 
zvláště členům rodiny víry.“ Galatským 6,9-
10. 

V Komorní Lhotce dne 30.6.2015,                                                
manželé Jiří a Irena Nogovi 

Poznámka redakce
Chvála Bohu za načasování tábora. Měsíc 
nato došlo přesně v oblasti tábora a na 
silnicích, kudy manželé Nogovi denně 
projížděli, k těžkým přestřelkám, po nichž 
zůstali tři mrtví. Střelbu podle ukrajinských 
médií vyvolaly spory o úplatky, které cel-
níci berou na hraničních přechodech, a o 
pašování zboží. Ukrajinský premiér Arsenij 
Jaceňuk poté nařídil propustit všechny cel-
níky v Zakarpatské oblasti Ukrajiny a nah-
radit je lidmi z jiných částí země. Nařídil 
také ministru vnitra Arsenu Avakovovi, 
aby vyšetřil záležitosti okolo pašování a 
zneužívání pravomocí místními celníky a 
viníky postavil před soud. Je to jistě krok 
správným směrem, škoda jen, že k tomu 
nedošlo již před lety a předcházet musel oz-
brojený konflikt nesoucí smrt.

MSCH-NL

misie v ústí nad labem
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čtyřčlenná rodina) jsme zdolali posledních 
pár kilometrů a večer dorazili do samotného 
centra téměř stotisícového města.  
  Hned po příjezdu jsme se setkali s jistými 
nepříjemnostmi. Jednalo se na příklad o nes-
vítící světla, nesplachující toalety, chybějící 
hadice u jediné sprchy, kterou jsme měli k 
dispozici a nefunkční lednici plnou potravin. 
Takže i po tak náročné a dlouhé cestě, kter-
ou jsme podstoupili, jsme se ihned pustili 
do úprav a úklidu. Díky ochotě a zápalu 
většiny jsme večeřeli při světle a dokonce se 
i sprchovali. 
  Druhý den ráno jsme se vydali do míst-
ního kostela, kde jsme potkali několik 
sborovníků, s nimiž jsme navázali kontakt. 
Odpoledne jsme se seznámili s okolím fary 
a zároveň jsme se zúčastnili bohoslužeb 
Církve husitské, která sdílí s naší církví 
(ČCE) kostel. Oněch husitských bohoslužeb 
se zúčastnilo přibližně patnáct místních. 
Tento odpočinkový den jsme zakončili 
společným grilováním.
  Další dny se nesly v duchu dopoledního 
úklidu, ať již fary, zahrady, či kostela. Úklid 
kostela a zvláště věže však je na samostat-
nou kapitolu. Vlivem špatného zabezpečení 
věžních oken si z ní totiž holubi udělali hol-
ubník, WC a zároveň i hřbitov. Náš úkol 
byl tedy jasný. V ochranných skafandrech, 
rukavicích a s respirátory jsme se pustili do 
díla. Zdařilo se. Svědčí o tom 35 pytlů od-
padu. Každý měl asi 20 kilogramů...
   Odpolední čas jsme strávili evangelizačními 
programy ve městě. Během nich jsme se 
rozdělili na více skupin, ve kterých každý 
sloužil podle svého obdarování. Jedni hráli 
a zpívali u veřejně přístupného klavíru u 

obchodního centra, jiní pozývali kolemj-
doucí na námi organizované veřejně 
přístupné akce a další se věnovali spor-
tovním aktivitám v parku, kterých se 
účastnily děti. Pod pojmem veřejně organi-
zované akce si můžete představit například: 
koncert Štěpána Janči, finský cestopis, fil-
mové odpoledne anebo posezení u grilu. 
  Cílem všech těchto aktivit bylo navázání 
bližších kontaktů a vytvoření prostoru 
pro osobní rozhovory a zároveň možnost 
zvěstování evangelia. Jsme rádi, že se 
zúčastnilo několik místních a zároveň 
vnímáme potřebu modlitebního zápasu ne-
jen za ně, ale i za celé město.    

Veronika a Jirka Chroboczkovi

rekreaCe seniorů v Chotěboři
Ve dnech 13. - 21. 6. se v Chotěboři konala 
rekreace seniorů pod souhrnným heslem 
“Quo vadis” pod vedením Mgr. Jaromíra 
Strádala mladšího. Rekreace se zúčastnilo 
asi třicet bratří a sester.
 Každý den začínal i končil výkladem 
Písma, společným zpěvem a modlitbami. 
V průběhu dne jsme vedli společné i indi-
viduální rozhovory, abychom se navzájem 

seznámili a přestavili i své sbory, ze kterých 
jsme přijeli. 
  V podvečer a večer se konaly přednášky 
na téma Budoucnost naší církve. V neděli 
měl přednášku br. Ing. Kirschner na téma 
architektura kostelů s ukázkami některých 
interiérů kostelů z našich sborů, v pondělí 
David Reichert, který uvedl mimo jiné in-
scenaci na motivy knihy Kazatel.
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 Manželé Prosekovi hlavně předváděli 
cvičeni pro seniory, které se všem 
účastníkům tak zalíbilo, že jsme pokračovali 
i poté, co manželé Prosekovi odjeli.
  Dále měl přednášku br. Pavel Barot o Aus-
trálii a tamní církvi a prof. Jakub Trojan o 
budoucnosti církve.
  Přednášky zakončil Ing. Josef Bartošek o 
pobytu v Indii a v Kosovu.
  Já sama jsem se zúčastnila této rekreace 

poprvé, z nejvýchodnějšího sboru v Českém 
Těšíně, a byla jsem nadšená atmosférou a 
celkovým duchem tohoto shromáždění a 
ráda zase příště pojedu.
 Na závěr bych  chtěla poděkovat br. 
faráři Strádalovi mladšímu za duchovní 
vedení,perfektní organizaci a starost o 
všechny přítomné.

Edita Walachová, 
vytištěno také v časopise Český bratr

tábor hluChová 2015
Je sobota 18.7. a všichni účastníci se už 
netrpělivě těší na tábor tentokrát na chatě 
Hluchová. Před odjezdem je potřeba stih-
nout ještě spoustu věcí, a tak všichni vedoucí 
přikládají ruku k dílu a balí, co se dá. Když 
je taktak dobaleno, začnou přijíždět rodiče s 
natěšenými dětmi a já tak nějak vím, že už je 
to tady. Opravdu se jede na tábor, na který se 
těším určitě stejně jako všechny ty děti okolo. 
Rodiče byli při balení svých ratolestí velko-
rysí, což se podepsalo na velikosti zavaza-
del, která mnohokrát překračovala rozměry 
daného dítěte minimálně dvojnásobně. 
  K velkému štěstí se to vše do auta vešlo 
(tímto děkujeme Otmarovi za půjčení). Pro 
účastníky byla vybrána dobrodružná tra-
sa vlakem, autobusem a nakonec i pěšky. 
Původním účelem bylo, aby už děti přijely 
na tábor tak nějak unavené a nebylo s nimi 
hned první den moc práce. Tato myšlenka se 
však velmi rychle ukázala jako úplně mylná 
a cesta děti ještě více rozdováděla. Ve skry-

tu duše jsme s takovou možností počítali, 
a tak jsme se hned snažili co nejvíce děti 
zaměstnat.
  Chlapci se hbitě dali do přípravy dřeva 
na večerní táborák. Mnozí z nich evidentně 
drželi sekyrku v ruce poprvé, ale je nut-
né říct, že se s ní rychle naučili zacházet. 
Na konci tábora už byli všichni zkušení 
dřevorubci a rozpůlit nějaké to polínko neb-
yl vůbec žádný problém. Upřímně řečeno 
moc nevím, co v tom čase dělaly dívky, 
ale řekněme, že také dělaly nějakou velmi 
prospěšnou činnost.   
  V chatě jsme se všichni skvěle zabydleli 
a dokonce se našla i skupina odvážných 
chlapců, která si na louce opodál rozložila 
stany. Ve stanech, k velkému překvapení, 
vydrželi všichni z nich asi čtyři noci. Výjim-
kou byly jen ty, kdy přes den hodně pršelo 
a klukům se pochopitelně nechtělo spát v 
mokrém. 
  Program celého tábora byl nabitý a každý 
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z vedoucích měl svůj úkol. Každé ráno 
jsme začínali rozcvičkou, pokračovali 
jsme snídaní a ranním ztišením. Po ztišení 
přišly na řadu workshopy a dopolední 
slovo, které bylo celý tábor o tom, jakými 
různými zkouškami si procházel Daniel. 
Poté zasloužený oběd a polední klid, i když 
je pravdou, že dostat děti do klidu se nám 
velmi nepodařilo. Odpoledne se začínalo 
opět workshopem a velkou táborovou hrou. 
Denní program jsme vždy ukončili večerním 
slovem. 
  Děti měly příležitost se v rámci workshopů 
naučit pracovat se dřevem, stavět hlavol-
amy, střílet ze vzduchovky a luku nebo 
luštit jednoduché šifry. Tyto dovednosti 
mohly poté uplatnit při velkých táborových 
hrách. 
  Celý tábor jsme měli opravdu krásné 
počasí, a proto jsme mohli trávit spoustu 
času venku, ať už přes den v nedalekém 
rybníce, na výletech nebo večer u táboráku. 
Velmi zajímavou věci na našem táboře byla 
i možnost vyzkoušet si noční hlídku, což 
obnášelo být celou hodinu v noci vzhůru, 
mít nastražené uši, hlídat oheň, aby nevy-
hasl a v případě nebezpečí umět v mžiku 
“postavit celou chatu na nohy.” O noční 
hlídku byl velký zájem a doufám, že si 
každý, kdo chtěl, stihl hlídku vyzkoušet. K 
dobrodružství patří také táborové výšlapy, z 
nichž jeden byl na Filipku a druhý na Velký 

Sošov, oba velmi vydařené. V neposlední 
řadě si mohly děti také zahrát na hrdiny a 
vyzkoušet si nějakou ze zkoušek odvahy.  
O náš komfort se celý tábor staraly paní 
kuchařky, jídlo bylo výborné a nikdy ho 
nebylo málo, někteří si chodili až třikrát 
přidat... Dále to byla také paní zdravotnice, 
která měla na starost všechny odřeniny a 
ukopnuté prsty na nohách a také správné 
dávkování některých léků pro ty, co je ber-
ou.
  O táboře by se dalo vyprávět dlouho, 
všichni z něho máme spoustu zážitků. 
Doufám, že se mi podařilo vám alespoň 
jemně nastínit, jaký byl vlastně náš tábor. 
Celkem nás bylo šest vedoucích a třiadvacet 
dětí ve věku 10 - 13 let, jedna zdravotnice, 
tři kuchařky a bratr farář Mojmír, byla to 
ideální sestava. 
  Osobně chci jen říct, že jsem si tábor moc 
užil a jelikož to byla moje první zkušenost 
jako vedoucí, tak jsem měl i jisté obavy. V 
kolektivu ostatních vedoucích se mi ale 
skvěle pracovalo a všechny mé nedostatky 
zvládli ostatní nějak zázračně zakrýt nebo 
doplnit. Určitě se těším na další rok a věřím, 
že nejsem sám. Jsem taky rád, že jsme si i na 
tak nabitém táboře zvládli najít čas na ztišení 
a modlitby, mělo to své kouzlo a věřím, že i 
díky tomu byl náš tábor tak požehnaný. 

   Majo Potoček

xcamP
Letos jsem byl poprvé na Xcampu. Téma 
bylo “Co je pravda?” a pravděpodobně 
ho zvolili kvůli výročí upálení mistra Jana 
Husa, a jeho známému citátu „Proto, věrný 
křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč 
se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž 
pravdu, braň pravdu až do smrti,“ a skoro 
každý den na evangelizaci probírali jednu 
část citátu. 
  Zaujala mě například přednáška o Šimonu 
z Kyrény, který nesl Ježíšovi kříž. Po evan-
gelizaci se vždycky konal nějaký koncert 
(nebo například příběh Amira z Íránu o  
jeho útěku ze země). Mezi evangelizací 
a večerním programem se všichni nahr-

nuli na večeři, tak jako ke každému jídlu, a 
udělala se dlouhá řada k jídelně. Na konci 
dne mě vždy pobavily večerní sestřihy a 
večerníček. V jednom sestřihu jsem se i se 
spolustanovníky objevil. Ptali se nás, co 
bysme chtěli být za zvíře. Každý den byl 
pečlivě připravený program, takže se nikdo 
nenudil.
  Většinu tábora bylo slunečné horké počasí, 
ale několikrát přišla bouřka (zdá se mi, že 
je to tak každý rok). Stan, ve kterém jsme 
stanovali (já, Kuba Kaczmarczyk, Jošua 
Blažek), přežil každý déšť dobře, asi proto, 
že byl nový. Když zrovna nepršelo, tak bylo 
ve stanu nějakých 40 °C, takže sauna (hmyz, 
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který v něm byl, při tom horku usychal). 
Výhoda byla, že blízko tábora byl smrad-
lavý potok.
  Celý Xcamp byl hodně velké povzbuzení 
pro víru a myslím, že kdo tam jednou st-

anuje, tak tam bude jezdit ještě dlouhé roky. 
Jsem rád, že něco takového existuje, protože 
v podstatě takový tábor v Česku nemá ob-
doby.

Ondra Sabela

Milí čtenáři,
fotografie a audio nahrávky evangelizací, kázání, přednášek a seminářů naleznete na 
www.xcamp.cz
My vám nabízíme několik fotografií. Jejich autorem je Marek Svoboda. 
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umíš říCt svůj Příběh?
Každý křesťan má svůj příběh, jak uvěřil, 
vyznal či potvrdil svou víru. Příběh, jak se 
stal Božím dítětem, když přijal Jeho nabídku 
spásy a řekl své ANO Pánu Ježíši. 

 Někdy bývají okolnosti dramatické, dojem-
né i tragické. Své příběhy si nosíme většinou 
uvnitř v sobě. Někteří nadaní jedinci ten 
svůj sepsali a vydali knižně. 
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 My ostatní se tu a tam snažíme jej 
srozumitelně podat, ale ne vždy se nám to 
podaří tak, jak bychom sami chtěli. A přitom 
není nic tak přesvědčivého pro nekřesťany 
jako osobní svědectví křesťanů. 
  Nyní přichází skvělá příležitost, jak dostat 
náš příběh na světlo světa natrvalo.
  Promise CZ uvádí do čr nový projekt  - 
MyStory.me. MyStory je jednoduchý a mod-
erní nástroj, jak sdílet svůj osobní příběh. 
MyStory vypráví příběhy obyčejných lidí 
neobyčejným a inovativním způsobem - 
interaktivně a online. Díky MyStory mo-
hou desítky tisíc křesťanů sdílet svoji víru 
a jejich příběh může zasáhnout stovky tisíc 
nekřesťanů! Nikdy nebylo tak jednoduché 
zasáhnout lidi svým příběhem. Nyní je řada 
na Tobě...

- Nosíš v hlavě zajímavý příběh, který stojí 
za to sdělit ostatním?
- Chceš se naučit svůj příběh srozumitelně 
říct a napsat?
- Chceš mít i videonahrávku, vizitky a od-
kazy na svůj příběh?
- Chceš, aby díky tvému příběhu lidé objevi-
li i další inspirující story?
- Jsi ochoten pro to obětovat jeden jediný 
den? 

Pokud ano, přijmi naše pozvání na 
seminář MyStory.me. Neváhej využít této 
příležitosti, vždyť právě tvůj příběh může 
být pro někoho bodem ZLOMU.
Termín: sobota 5.9.2015
Čas: od 9:30 do 16:30 hod.
Místo: Regionální centrum Olomouc 
Cena: V rámci oslav 10 milionů kroků víry je 
seminář včetně oběda bezplatný. 

Co se bude dít:
• Představíme MyStory se všemi jeho 
možnostmi. 
• Naučíme Tě, že video příběh na MyStory 
lze natočit během dvou hodin.
• Dáme Ti možnost odnést si pozvánky 
MyStory pro Tvoje společenství/službu.
• Dostaneš poukázku na tvorbu MyStory 
vizitek. 
• Jako host dorazí zakladatel a vedoucí 

MyStory.me - Simon Loeffel ze Švýcarska. 
Zájemci, hlaste se prosím do konce srpna u 
Marka Schulhausera. marek.schulhauser@
seznam.cz, 777 809 138

Milí přátelé,
rádi bychom se s Vámi podělili o radostný 
milník v naší službě.  Spolu s naší mateřskou 
sítí Jesus.net slavíme 10 milionů kroků víry 
k Bohu na stránkách typu HledamBoha.cz 
po celém světě! Počátky sahají do roku 2005. 
Krátké video o historii projektu: 
www.youtube.com/watch?v=8cOnnd1CktA

tým 
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Je večer, děti se konečně 
odebraly spát, a my se s 
manželem rozhodujeme, 
že se na něco podíváme. 
U filmu vždycky usneme 
- zvlášť nepříjemné je 
to u detektivek, člověk 
celou dobu přemýšlí, 
kombinuje, uvažuje, ale 
kdo je vrah, to se už ne-
dozví, protože ať se snaží 
sebevíc, dramatické ro-
zuzlení prochrápe. Ro-
mantické komedie jsou 
v tomto mnohem lepší, 
tam je jasné, kdo s kým skončí a jak vše do-
padne, už na začátku – speciální expert na 
to je můj manžel, který mi natipovaný konec 
odvypráví hned po úvodní scéně, a co je 
ještě horší, v naprosté většině případů se 
trefí. 
  Rozhodujeme se tedy, že se podíváme na 
dokument, konkrétně na Letecké katastrofy. 
Vybereme si jeden díl a o dvacet minut 
později už s hrůzou sleduji, jak iljušin 
plný cestujících nechtíc vykuchá ještě víc 
naplněný saudský boeing, načež se oba řítí 
k zemi. A to jen proto, že se statní Kazaši v 
kokpitu jaksi nebyli schopni domluvit. NIK-
DY nepoletím letadlem! Navíc, takových 
dílů je v tom seriálu plno. A stále vznikají 
nové a nové řady. Tak tam mě nikdo nedos-
tane. 
  Nicméně, taťka slaví šedesátku a jeho spo-
lupracovníci mu věnují šedesátiminutový 
vyhlídkový let pro tři osoby. Nabídka je 
mi za nějakou dobu učiněna a říkám si, na 
druhou stranu, nebuď máslo, všichni lítají, 
většina si to pochvaluje, neměla ses na ten 
blbý dokument koukat, poletíš, bude to su-
per a hotovo. 
  V inkriminovaný den po chvíli bloudění 
dorazíme na letiště, kde na taťku, mě, dceru 
(třetí do party) a náš doprovod (potenciální 
pozůstalí) čeká pilot a cessna. Nasoukáme 

se do letadla, místa tam je méně než v naší 
Škodě Octavia, nicméně pan pilot je jiného 
názoru a mezi pasažéry přibere i druhou 
dceru a manžela. Seštosujeme se vzadu jako 
sardinky a pan pilot hudrá, že mu nejde zap-
nout pás, což ve mně vzbuzuje jisté pochyb-
nosti o dalších překvapeních a eventuálních 
nedostatcích letadýlka. Motor je nahozen, 
vrtule se otáčí a uvnitř je hluk jak v provozu 
železáren. 
  Rolujeme po dráze, to je tedy rychlost!, a 
po chvíli se vznášíme – no, není to špatné. 
Mísí se ve mně hrůza z toho, že jsem pár 
desítek metrů nad zemí a nadšení, protože 
to z výšky opravdu vypadá krásně.
 Jenže během stoupání přijde větřík, 
letadýlko se kymácí, prosedá a trhá sebou, do 
toho pan pilot spatří paraglidistu a s radost-
ným zvoláním: „Zamáváme mu!“ rozkývá 
křídla letadla. Asi se mi přeskupují orgány, 
protože žaludek mám kdesi u krku a srdce 
u kolen. Letíme směrem na Štramberk, dále 
se pokouším přežít turbulence a také udělat 
pár snímků. Když podotknu něco ve smys-
lu, že jsem si Trúbu z výšky nestihla vyfotit, 
pan pilot mi chce udělat radost a obkrouží 
ji ještě jednou s poctivým náklonem. Z 
pravého okýnka vidím pouze městečko, z 
levého pouze oblohu. Trúbu nefotografuji, 
protože se věnuji tiché modlitbě. 
 Pokračujeme směrem k horám, a náhle mi 

fejeton 

jak jsem PoPrvé letěla letadlem 
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Pro Chytré hlavy

pohled padne na manžela. 
Leje z něho jak z konve, a tak 
se nenápadně zeptám: „Je ti 
špatně?“ a očekávám něco 
ve smyslu: „Ne, to jen Bára 
hřeje.“ Jenže uslyším: „Jo, je 
mi hrozně blbě.“ 
  A pak, při prolétání nad 
Lysou horou, následuje řežba 
jako u Slavkova: manžel na-
plní papírový pytlík obědem, 
starší dcera se diví, mladší 
hystericky brečí a můj stresový 
hormon zvýší svou hladinu 
natolik, že mi začnou brnět 
obě ruce od zápěstí dolů a obě 
nohy od kotníků dolů. Přemýšlím, že pokud 
se mi udělá také nevolno, což je v této kon-
stelaci silně pravděpodobné, ani si nepodám 
pytlík, protože jsem jako ochrnutá. 
  Do toho se na displeji fotoaparátu zobrazí 
červený rámeček: „Baterie vybita.“ No 
výborně. Baterie, držák, který normálně 
nabíjím tak jednou za rok, se vybije zrovna 
teď, což ale na druhou stranu vůbec nevadí, 
protože v nejbližších chvílích budu zvracet, 
a ne fotit. 
 V podobném rozpoložení (ne)spatříme 
Frýdek a Ostravu. Mladší dcera usne, 
starší, zcela nepoznamenána žaludečními 
obtížemi, poposedává po mně a hlásí mi za-
jímavosti: „Mami, nádraží. Mami, proč je na 
tom stadionu napsáno FCB? Mami, radnice. 
Tam jsme byli s tetou Verčou, pamatuješ?“, 
a já kývám hlavou jako loutka na provázku.   
  Ke konci letu brnění odezní a já si tak mohu 

užít výhled na meandry Odry, ovšem nech-
val dne před večerem, při finálním přiblížení 
na letiště už to nezvládnu a rovněž použiji 
papírový pytlík. 
  Jsme na zemi. Zatímco mi taťka nadšeně líčí, 
že cessna má dokonce i ILS, my nenápadně 
vyhazujeme pytlíky do kontejneru. Jsme 
rádi, že jsme přežili a že si to taťka užil. A 
musíme uznat, že výhledy byly opravdu 
skvostné, zároveň však prosíme eventuální 
dárce, kteří by někdy přemýšleli, co by nám 
mohli koupit k jubileím či výročím: žádné 
vyhlídkové lety letadlem. Žádné lety balo-
nem. Prostě vůbec žádné lety. 
  Starší dcera má pak zážitek na celý život, o 
němž nadšeně vypráví všem okolo: „Letěli 
jsme letadlem, a z naší rodiny taťka blil 
a mamka taky blila, ale já, já jsem neblila 
vůbec!“

JF - NL

O prázdninách, určitě více než kdy jindy, 
cestujeme s cílem poznat zajímavá a krásná 
místa nejen naší vlasti. Jak je to s naším “ces-
tovatelským objevováním” v Bibli? 
Správné odpovědi najdete na stránce 15. 

1. Jak se jmenuje hora, na které přistál Noe 
s archou?
2. Název místa, na kterém v Aténách kázal 
Pavel?
3. Místo, kde pásli Jákobovi synové stáda a 

13 2. srpna 2015 www.Nedělní listy.cz



- Milí rodiče a děti, jménem Ilonky Machan-
drové vyhlašujeme sbírku hraček z Kinder 
vajíček.
  Tyto hračky poslouží k obdarování dětí v 
utečeneckém táboře v Bulharsku, kam Ilon-
ka v polovině srpna pojede. Účelem sbírky je 
potěšit co největší počet dětí, v táboře je jich 
něco okolo 500 a jistě uznáte, že “kinder” 
hračky se svou velikostí i zpracováním k ta-
kovému účelu docela hodí. Děti v táboře asi 
moc možností získat hračku nemají a tým, 
který pojede do tábora, má touhu obdarovat 
co nejvíce dětí hračkou, která bude pouze je-
jich a mohou si ji schovat i do kapsy.
  Hračky se budou sbírat v kanceláři našeho 
sboru do krabice k tomu určené a také 
na nedělní besídce asi do 10.8. Zároveň 
vás prosím, abyste ke každé věnované 

hračce, podotýkám 
hračce v kompletu a 
nepoškozené, připojili 
modlitbu, za dítě, které ji 
dostane.
 Sbíráme tedy pouze 
“kinder” hračky, 
nepoškozené a kom-
pletní.

- Bratři a sestry, od září 2015 začne probíhat 
pro žáky 8. tříd, případně starší konfirmační 
vyučování. Vyučování bude probíhat každý 
pátek v 15:30-16:30, první schůzka proběhne 
11.9. Přihlásit děti můžete mailem - cesky-
tesin@evangnet.cz, telefonicky - 591 142 059 
nebo osobně v kanceláři. Vyučování povede 
br. farář M. Blažek. 

oznámení

- 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

- sjezd alternativní mládeže sam je 
čtyřdenní srpnové setkání, které se bude 
konat v areálu farního sboru Slezské církve 
evangelické a. v. v Orlové. Sjezd je určen 
křesťanům zejména mladé a střední generace 
a všem, kterým je víra nějakým způsobem 
blízká, ať už jsou sami věřící či nikoli. Téma 
letošního ročníku zní Samostatnost, mezi 
přednášejícími a vedoucími seminářů na-
jdeme jména jako Daniel Kroupa, David 
Novák, Lukáš Lhoťan, Brigita a Pavel Vim-
rovi, Josef Koláček, Zuzana Kasalová, Lukáš 

Sztefek aj. 
 Sjezd nabízí semináře, bohoslužby work-
shopy, na večery jsou připraveny koncert 
Slávka Klecandra, promítání cestopisného 
filmu M. Švábka o Izraeli Velká cesta, di-
vadelní hra Malý princ v podání loutkového 
divadla Já to jsem Víti Marčíka ml., koncert 
Zachaeus Live a další.
Sjezd alternativní mládeže pořádaný 
sdružením Benjamín Orlová se koná v ter-
mínu 13. -16. srpna 2015, podrobné infor-
mace najdete na stránkách SAMu (www.
samorlova.cz)

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

co nás čeká

kde prodali Josefa do otroctví?
4. Jak se jmenuje město proslulé stavbou 
věže a zmatením jazyků?
5. Název města, jehož křesťanům poslal Jan 
poselství, že bydlí tam, kde je satanův trůn?
6. Ve které zemi měl hledat Abraham horu, 
na které měl podle obětovat svého syna Izá-
ka?

7. Domovská země dvořana, kterého pokřtil 
Filip?
8. Území v ráji, kde se nacházelo zlato a pro-
tékala jím řeka Píšon?
9. Město, ve kterém lidé považovali Pavla a 
Barnabáše za bohy?
10. Co se označovalo slovem Bethesda?
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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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Humplíková (JH), Radka Krawiecová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).
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Základní informace a pravidla inzerce
Inzeráty je možno podávat písemně u stánku NL nebo zasílat na e-mailovou adresu redakce (níže). 

Nezapomeňte uvést svůj kontakt. Běžné textové inzeráty jsou ZDARMA! Grafický inzerát 100,-Kč.

inzerce

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

Firma „Polygrafická výroba“ si Vám 
dovoluje nabídnout levné, kvalitní a rychlé 
zhotovení veškerých tiskovin - od vizitek, 
samolepek až po plakáty apod. Tel.: 608 883 
229.

výuka hry na hudební nástroje a čtení  
bible: v přístavbě kostela probíhají tyto 
bezplatné lekce 1 x týdně po 1 hodině: 
Kytara – klasicky, Kytara – doprovodná, 
Klavír (klávesy) – klasicky, Klavír (kl.) 
– akordy + melodie, Klavír (kl.) – pouze 

akordy, Čtení Bible s kytarou. Určeno: Pro 
každého, i nečleny církve. Čas: Po domluvě, 
buď každé pondělí dopoledne nebo každé 
útery odpol. 1 hodina. Přihlášky, kontakt: 
ing. Kantor Milan, 721 109 841, kantormi@
seznam.cz. 

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

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

správné odpovědi biblického kvízu: 

1. Ararat
2. Aeropag
3. Dótan
4. Bábel

5. Pergamos
6. Mórija
7. Etiopie
8. Chavila
9. Lystra
10. rybník

Lamačské chvály, Lukáš Targosz, Kateřina 
Lachmanová.   

Připravujeme další podzimní setkání: 
vzdělávací seminář s karlem řežábkem – 
Typologie osobnosti. Milé ženy, dívky, ale 
tentokrát i muži, namísto původní podzim-
ní konference pro Vás v září připravujeme 
vzdělávací seminář s Karlem Řežábkem 
na téma „Typologie osobnosti“. Jedná se o 
akci určenou pro širokou veřejnost. Koná se 

dne 19. 9. 2015, čas: 9 – 16 hod, poté modl-
itby a chvály, v Komunitním centru Mojská, 
Slezská 874, Český Těšín. Registrace ce-
lodenní 150 Kč, celodenní s bagetou 200 Kč. 
Registrace do 12.9. na www.oddivkyazpob-
abicku.cz. 

Historická konference u příležitosti 100. 
výročí narození pastora V. Santaria se bude 
konat 10. října. Podrobnosti příště. 
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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

www.Nedělní listy.cz  2. srpna 2015 16


