
Slovo editora
Milí čtenáři, 
opět tady máme advent a Vánoce a 

doufáme, že se těšíte stejně jako my :-)
Chceme Vám poděkovat za přízeň v celém 

letošním roce, bylo nám potěšením každý 
měsíc přemýšlet, oslovovat, vybírat a psát, 
posílat, shánět, urgovat a tisknout. Díky 
Vašim příspěvkům můžeme opět finančně 
pomoci malé Stelince. O podrobnostech se 
dočtete uvnitř čísla. 

Celé noviny jsou pojaty vánočně. Obrázky 
pro Vás nakreslily děti z nedělních besídek, 
o adventní a vánoční zamyšlení se podělí 
například třinecký pastor Michal Klus 
nebo misionář z Norska Kristian Lande. 
A o tradicích i zvycích, ale nejen o tom, 
jsme si povídali se sestrou farářovou Liou 
Blažkovou. 

Naši redaktoři se také činili a jako vždy 
napsali své příspěvky, vánočně i nevánočně 
laděné. 

Podívejte se také na oznámení, dozvíte se 
jak o dalších charitativních předvánočních 
projektech, kde vás chceme povzbudit 
k zapojení, tak i o dalších akcích, kde se 
můžete vánočně naladit. 

Milé přátelé, krásné svátky Božího 
narození Vám za celou redakci přeje a v 
novém roce se těší na shledání

                                   Jana Foberová  

YMCa v 
české 
republiCe
YMCA v České republice 

Na Poříčí 12, 115 30 Praha 
1 
tel.: 224 872 004  
e-mail: sekretariat ymca.cz    

www.ymca.cz
IČO: 00499498
Počet zaměstnanců: 36,58 (přepočítaných 

na plné úvazky)
Počet dobrovolníků: 762

YMCA (Young Men‘s Christian Association 
– česky „Křesťanské sdružení mladých 
lidí“) vznikla v roce 1844 jako prostředek 
křesťanské pomoci mladým lidem 
„ztraceným“ v rychle se industrializujících 
a odlidšťujících městech Anglie. Jejím 
zakladatelem byl tehdy třiadvacetiletý 
obchodní příručí George Williams (viz 
obrázek). V roce 1894 již YMCA měla přes 
500 000 členů ve 34 zemích. V témže roce 
byl Williams královnou Viktorií povýšen do 
rytířského stavu a městská rada Londýna jej 
jmenovala čestným občanem města za jeho 
životní dílo. Od té doby se rozšířila po celém 
světě. 

U nás od druhé 
poloviny 19. 
století fungovala 
prostřednictvím 
t z v . 
„Křesťanských 
spolků mladíků“ 
nebo tzv. 
„Křesťanských 
s d r u ž e n í 

mládeže“. Po několika letech fungování 
v rámci Čs. legií a poté Čs. armády se u 
nás YMCA od roku 1921 rozšířila masově 
především díky vydatné pomoci z USA 
a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, 
Ing. V. Havla a dalších. Svoji činnost nuceně 
ukončila v roce 1951 a přes neúspěšné 
pokusy okolo roku 1968 o znovuzaložení 
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obnovila svoji činnost až v roce 1990. Dnes 
je YMCA nejstarší a se svými 58 miliony 
členy ve 119 zemích největší celosvětovou 
mládežnickou organizací na světě. 

YMCA je křesťansky orientované 
dobrovolné nepolitické a neziskové 
sdružení, které usiluje o plnohodnotný život 
mladých lidí. YMCA v ČR v současnosti 
působí prostřednictvím 25 poboček v 11 
krajích. YMCA je hnutím služby a pomoci. 
Harmonickým rozvojem tělesné, duševní 
a duchovní stránky člověka chce přispívat 
ke zdravému, odpovědnému a radostnému 
životu lidí ve společnosti.

ČLENSTVÍ V YMCA
YMCA má dva druhy individuálního 
členství. YMCA je otevřená všem bez 
rozdílu vyznání, pohlaví, věku či rasy. Aby 
si YMCA udržela svoji otevřenost a zároveň 
neztrácela svoji křesťanskou orientaci, 
praktikuje zásadu dvojího členství.

Běžným členem YMCA se může stát 
kdokoli, koho přitahuje nějaký program, 
který YMCA nabízí, a kdo respektuje a 
vysloveně neodmítá poslání a cíle YMCA, 
nebo dokonce vítá její křesťanský profil, i když 
třeba sám není křesťan. Spolu s otevřeným 
členstvím platí zásada křesťanského vedení. 
Znamená to, že u spolupracovníků, kteří 
na sebe berou odpovědnost za směřování 
YMCA (členové výboru, sekretáři, vedoucí 
jednotlivých programů) YMCA žádá, aby 
nejenom respektovali a neodmítali její 
poslání, ale aby se stali tzv. činnými členy.

Činným členem se může stát ten běžný 
člen YMCA, který dosáhl 
věku 16 let, přijal za své 
poslání sdružení YMCA, 
vyjádřené ve stanovách, 
sdružuje se ke křesťanské 
službě v YMCA a účastní 
se práce YMCA nejméně 
po dobu tří měsíců, a 
který složí slib činného 
člena. Navenek je rozdíl 

mezi běžným a činným členem vyjádřen 
tím, že činní členové mají – na rozdíl od 
běžných členů – právo volit a být voleni do 
vedení (výborů) YMCA. Stejně tak sekretáři 
YMCA jsou činnými členy.

PROGRAMY
YMCA nabízí pestrou paletu aktivit pro 
kvalitní trávení volného času dětí, mladých 
lidí a všech dalších mladých duchem. 
Každý kolektivní člen YMCA má specifický 
program, prostřednictvím kterého naplňuje 
poslání YMCA.

Jednotlivá sdružení YMCA po celé ČR 
nabízejí především tyto aktivity:

• Mateřská centra
• Nízkoprahové kluby pro mládež
• Tábory
• Sportovní, zájmové a umělecké kroužky
• Ten Sing (hudebně sociální program)
• Informační centra mládeže
• Poradny a vzdělávací semináře
• Programy pro rodiny
• Setkání ymkařských seniorů
• Skautské oddíly
• Klubové aktivity
• Časopis Protein (vychází i elektronicky 

na www.protein.ymca.cz)
• Zahraniční programy (Evropská 

dobrovolná služba, zážitkové kurzy

Co nás aktuálně těší: 
Asi nejkrásnější na práci v YMCA je ta 
průběžná, stálá, tedy i aktuální radost z 
toho, že můžeme dětem a mladým lidem 
přinést smysluplnou náplň volného času, 

díky které mohou růst, osvojovat si něco 
nového, co mohou uplatnit v celém 
svém dalším životě. 

Těší nás, že je o naše tábory, 
kroužky a jiné aktivity zájem. Také 
to, že se koncept práce YMCA 
ukazuje po 171 letech existence 
stále životaschopný a dokáže 

oslovovat vždy další generaci 
mladých lidí – 

j a k 

www.Nedělní listy.cz  6. prosince 2015 2



biblické ženy

Chana
Není lehké být matkou, ale také se jí vůbec 
stát. Nemít děti ne z vlastní vůle se považuje 
a vždy považovalo za veliké neštěstí. Dá 
se to vnímat i z příběhu Chany, jedné z 
největších žen Staré smlouvy. 

Bezdětnost ji velice trápila. Byla břemenem 
její a manželovy lásky. Elkána ji ale přesto, 
možná právě proto, velice miloval. Dával jí 
dvojnásobný díl z oběti v porovnání s díly, 
které dával své druhé ženě Penině a je-
jím dětem. Chana měla tu výhodu, že byla 
ženou bohabojného muže a muže milujícího 
svou manželku. To je velká věc! Až se mi 
nechce věřit, že v knize „Biblické ženy“ je 
uvedeno, že tak tomu bývá velmi zřídka.  

Na lásku manžela byla Chana velmi od-
kázána, protože stávající situací byla okolím 
přitlačena ke zdi. Není divu, na neplodnost 
se v té době pohlíželo jako na Boží hněv a 
trest za spáchané hříchy. Veškeré myšlení 
izraelského národa bylo spojeno s jeho 

budoucností, a ta se zcela pochopitelně 
spatřovala v dětech. Děti znamenaly podíl 
na Božím spasení celého národa.

Chany se proto ustavičné Peniny narážky, 
že jí Hospodin uzavřel lůno, natolik dotýka-
ly a urážely ji, že pro pláč ani nejedla. Nep-
omáhalo jí ani uklidňování ze strany jejího 
muže: „Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč 
jsi tak ztrápená? Což já pro tebe nezna-
menám víc než deset synů?“ (1. Samuelova 
1,8). Chana se nedala potěšit, raději se stra-
nila a uchýlila do chrámu, kde se v hořkosti 
duše a za usedavého pláče modlila. 

Někdy nevíme, proč někteří nepříjemní či 
dokonce zlí lidé zasahují do našeho života. 
Boží škola? Chce nám i přes takové neur-
valce, sobce či bezpáteřní lidi Pán Bůh něco 
naznačit? Toť otázka. Autor knihy „Bib-
lické ženy“ se domnívá, že v tomto případě 
vykonala Penina Chaně velkou službu. 
Odhalila, že je Chana urážlivá. To byla její 

dobrovolníků, tak klientů.

Co nás aktuálně trápí:
Největší potíž, kterou momentálně asi řeší 
každý jednotlivec – ať už zaměstnanec či 
dobrovolník, je nedostatek času na aktivity 
v YMCA. Rád by se věnoval této práci s 
dětmi a mládeží víc, ale na každého jsou 
kladeny ještě další nároky, mezi které musí 
svůj čas dělit.

Plánované novinky:
YMCA po celém světě vychází z potřeb 
místní komunity. Také u nás jsou jednotlivé 
pobočky zcela autonomní, pokud jde o formy 
práce – aktivit, služeb, které nabízí. To co 
zůstává jednotné, je poslání YMCA. Novinky 
tedy připravují především jednotlivé místní 
pobočky. Centrálně se věnujeme vzdělávání 
a podpoře dobrovolníků a zvyšování kvality 
služeb.

Pozdrav pro čtenáře Nedělních listů: 
YMCA v České republice má své motto, 

které zní: „YMCA – prostor pro tebe“. Také 
pro tebe – chceš-li se zapojit do služby 
v YMCA. Můžeš zde najít prostor pro 
seberealizaci, či se připojit ke společenství 
podobně naladěných lidí, nebo využívat 
naše aktivity jako účastník. 

Jaroslav Vojta Hynek, Sekretář pro vnitřní věci, 
MSCH - NL
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zralý Boží muž

20. díl - závěr
Milí čtenáři,
cyklus „Zralý Boží muž“ tímto dílem končí. 
Po dobu dvou let jste na tomto místě mohli 
pravidelně (s výjimkou prázdninových mě-
síců) číst jednotlivé vlastnosti zralého Boží-
ho muže. Byly to tyto:
• Bezúhonný
• Jen jednou ženatý

• Střídmý
• Rozvážný
• Řádný
• Pohostinný
• Schopný učit
• Ne pijan
• Ne nadutý
• Ne zlostný

slabina a na tuto strunu Penina „drnkala“. 
Někdo říká, že urážet lze jen toho, kdo se 
urážet dá! 

Na druhou stranu je obdivuhodné, že se s 
ní Chana nehádala, nesnažila se obhajovat a 
třeba vytahovat „špínu“ na Peninu. Domácí 
život by se stal peklem. Chana byla úžasná 
– naučila se z toho, co vytrpěla, vylévat svůj 
žal před Hospodinem. Naučila se modlit!  
Modlila se v srdci tak vroucně, že ji kněz 
Éli pokládal za opilou. Ale ona už se urazit 
nedala. Byla jiná – zvítězila! 

Nemohla to být její první modlitba za dítě 
v jejím životě. Ale něco se změnilo. Tato 
modlitba skončila jistotou víry. Čteme, že 
její tvář už nebyla smutná. Těžkosti mají i 
takový smysl, aby nás srazily k modlitbám a 
pomohly nám zbavit se „sebe sama“. Toho, 
na čem si zakládáme, pokud to není svatý 
život s Pánem Bohem. 

Éli Chaně sdělil, že Bůh Izraele jí dá, zač 
Ho tak naléhavě prosila. Chana se modlila 
a dala slib. Ne ve smyslu „Když dáš ty, dám 
ti taky“ nebo jednodušeji řečeno „něco za 
něco“. Chce syna, ale ne pro sebe. Pro Hos-
podina. Chana po této události opravdu 
otěhotněla a porodila syna. Jméno Samuel 
mluví za vše: Vyslyšel Bůh.

Po přečtení 1. kapitoly z knihy První Sam-
uelova jsme svědky také toho, že Chana svůj 
slib plní. Podle znalců mu mohlo být pět 
nebo šest let, když se s ním vydala do Šílu, 
aby ho odevzdala Hospodinu, neboť měl být 
jeho po všechny dny, co bude živ. Pro milu-
jící matku to vůbec nebyl lehký krok, ale 
učinila ho, protože se držela Božích zásad.

Samuel se nedostal, jak bychom očekávali, 

mezi duchovní kapacity. Třásla bych se o 
své dítě a polemizovala s Pánem Bohem, že 
u mě mému dítěti bude lépe. Dobrá matka 
se nedá nahradit. Ale Samuel i v ne příliš 
příkladném prostředí byl pod zvláštní Boží 
ochranou. Měl z rodiny v sobě tolik ducho-
vního kapitálu, že ani brány pekla s ním 
nemohly pohnout. Jeho matka na něho po 
celý rok myslela a vyráběla mu pláštěnky (1. 
Samuelova 2,19). Vzdala se ho, ale v duchu 
zůstala s ním. Takové matky jsou největším 
pokladem církve i národa. Chana dala Sam-
uela do školy, kde nebyli dobří učitelé, ale 
Hospodin byl s ním a celý Izrael poznal, 
že Samuel má od Hospodina prorocké 
pověření (1. Samuelova 3,19-20).
 

Pro mě osobně mají význam z Chanina 
života ještě dva střípky:
1. Rozhodla se, že dokud Samuela 
nepřestane kojit, nebude doprovázet svého 
muže kvůli výroční oběti Hospodinu. Není 
dle mého většího důkazu vzájemné důvěry 
a lásky v jejich manželství, než když Elkána 
na její slova reaguje: „Učiň, co pokládáš za 
dobré.“ Elkána je přesvědčen, že jeho žena 
nesleduje sebestředné cíle. Věří jí, že je 
citlivá vůči Božímu vedení. Přeji si, aby to 
bylo u nás podobné :-).
2. Kněz Éli obdivoval Chanu. Vážil si jí a 
žehnal jí. Přál jí, aby mohla své zkušenosti 
matky ještě využít. A víte, jak to dopadlo 
(1. Samuelova 2, 21)? Já se můžu se svými 
čtyřmi dětmi schovat :-).

JH-NL
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• Ne rváč
• Smířlivý
• Vlídný
• Nezištný
• Má dobře vést svou rodinu
• Má dobrou pověst
• Dobrý
• Spravedlivý
• Zbožný

Vodítkem pro tyto vlastnosti 
nám byly texty z 1. listu Timo-
teova 3,2-4 a Listu Titovi 1,7-9. 
Požadavky na křesťanské vůdce 
zde uvedené zpracoval a rozve-
dl autor Gene A. Getz v své kni-
ze „Mužovy dimenze“, ze které 
jsem také volně čerpal. Případ-
ným zájemcům o další studium této proble-
matiky doporučuji knihu přečíst. Je zřejmé, 
že se nejedná o texty určené výhradně pro 
muže, ale primárně pro muže. I ženy mo-
hou mít ze čtení užitek, minimálně v tom, že 
vědí, kterým směrem své muže čas od času 
popostrčit.

Možná se naskýtá otázka, proč by se vlast-
ně mužové měli snažit o to, aby byli „zralý-
mi Božími muži“? Copak nestačí, když jsem 
„takový jaký jsem“ nebo „vždyť jsem lepší 
než většina lidí, které znám“?
Uvede několik dobrých důvodů:
1, Hledání, učení se a poznávání je přiroze-
nou součástí života, nejen v dětství a dospí-

vání!
2, Máme toho nejlepšího učitele – Ježíše 
Krista
3, Máme tu nejlepší učebnici – Bibli
4, Voda, které neteče, zapáchá.

Přeji vám hodně radosti a nadšení z pozná-
vání života s Ježíšem a také vám přeji, abyste 
byli pro své okolí tekoucí vodou a plodným 
stromem, podle slov 1. Žalmu:
„…je jako strom zasazený u tekoucí vody, 
který dává ovoce v pravý čas, jemuž listí ne-
uvadá. Vše, co podnikne, se zdaří“. (Žalm 
1,3)

Otmar Humplík

otázky 

otázky o bohu 
33. kde předpovídá starý zákon příchod 
krista?
Mezi lidmi, potažmo mezi Židy, je stále 
mnoho pochybností, jestli Ježíš je opravdu 
tím Bohem slíbeným Mesiášem. Ale již 
stovky let před tím, než se Ježíš narodil, 
jsou v Bibli zaznamenána slova izraelských 
proroků, kteří předpovídali jeho příchod. 
Starý zákon, který psalo mnoho lidí v 
průběhu 1 500 let, obsahuje více než 300 
proroctví popisujících do detailů Ježíšův 
příchod. Všechna se přesně vyplnila, včetně 

jeho zázračného narození, života bez hříchu, 
nespočetných zázraků, smrti a zmrtvých-
vstání.

Ohledně Ježíšova narození - Izajáš 7:14 
„Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, 
dívka počne a porodí syna a dá mu jméno 
Immanuel (to je S námi Bůh)“. Izajáš 9:5: 
„Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán 
syn, na jehož rameni spočine vláda a bude 
mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský 
bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ 
Micheáš 5:1: „A ty, Betléme efratský, ačkoli 
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jsi nejmenší mezi judskými rody, 
z tebe mi vzejde ten, jenž bude 
vládcem v Izraeli, jehož původ je 
odpradávna, ode dnů věčných.“ 

Pokud jde o Ježíšovu službu 
a smrt - Zacharjáš 9:9: „Ro-
zjásej se, sijónská dcero, dcero 
jeruzalémská, propukni v hla-
hol! Hle, přichází k tobě tvůj 
král, spravedlivý a zachráněný, 
pokořený, jede na oslu, na os-
látku, osličím mláděti.“ Žalm 
22:17-19: „Smečka psů mě 
kruhem svírá, zlovolná tlupa mě 
obkličuje; sápou se jako lev na 
mé ruce a nohy, mohu si spočítat 
všechny své kosti. Pasou se na mně svým 
zrakem. Dělí se o mé roucho, losují o můj 
oděv.“

Možná nejjasnější proroctví o Ježíši je 
celá 53. kapitola Izajáše, ale verše 3-7 jsou 
obzvlášť zjevné: „Byl v opovržení, kdekdo 
se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený 
nemocemi, jako ten, před nímž si člověk 
zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho 
nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, 
naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme 
se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže 
on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen 
pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš 
pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni 
jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal 
svou cestou, jej však Hospodin postihl pro 
nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil 

se, ústa neotevřel; jako beránek vedený 
na porážku, jako ovce před střihači zůstal 
němý, ústa neotevřel.“
Izajáš 50:6 zase výstižně opisuje bití, které 
Ježíš přetrpěl: „Nastavuji záda těm, kteří 
mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, 
neukrývám svou tvář před potupami a pop-
liváním.“ Zacharjáš 12:10 předpovídá “pro-
bodnutí” Mesiáše, k čemu došlo po Ježíšově 
smrti na kříži: „ Ale na dům Davidův, na 
toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha 
milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet 
ke mně, kterého probodli. Budou nad ním 
naříkat, jako se naříká nad smrtí jednoro-
zeného, budou nad ním hořce lkát, jako se 
hořce lká nad prvorozeným.“

V Bibli je ještě mnoho jiných příkladů, 
ale tyto jsou snad dostačující. Starý Zákon 
rozhodně jasně předpovídá příchod Ježíše 

jako Mesiáše, který ve svém 
důsledku změnil běh dějin. 
Dokonce i dnešní datum svědčí 
o tom, že Ježíš Nazaretský žil 
před 2 000 lety na této zemi. 
Roky a letopočty se označují 
jako „před Kristem“ a „po Kris-
tu“.

Život, kterým Ježíš žil, 
zázraky, které vykonal, slova, 
jež říkal, jeho smrt na kříži, 
vzkříšení a nanebevstoupení – 
to vše ukazuje na skutečnost, 
že Ježíš nebyl jen pouhým 
člověkem. Ježíš prohlásil: „Já 
a Otec (Bůh) jsme jedno“ (Jan 
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vánoční zamyšlení

Nejdůležitější
Stalo se to před 112 lety. Psal se 17. prosinec 
1903. Bratři Orville a Wilbur Wrightové po-
slali telegraf své sestře Kateřině. V telegrafu 
stálo: „Tak jsme skutečně uletěli 120 stop (37 
metrů). Budeme doma na Vánoce.“ Kateřina 
popadla telegram a běžela s tou zprávou za 
redaktorem místních novin. Ten si telegram 
přečetl a řekl: „Tak to je výborné, přijedou na 
Vánoce.“ Ačkoliv byl návrat bratří Wrightů 
radostnou událostí, tou zásadní zprávou 
bylo to, že člověk poprvé dokázal letět stro-
jem těžším než vzduch. Ale to ten redaktor 

nedocenil, nepochopil, přehlédnul. On viděl 
jen Vánoce.

Každému člověku někdy hrozí, že 
přehlédneme to, co je nejdůležitější. A 
někdy to přehlédneme, přestože se o tom 
pořád mluví. Ano, víme, že je důležité, 
abychom neminuli význam Vánoc. Vždyť 
nám to už připomínají i média. Už teď nám 
je připomínáno, abychom se nestresovali, 
neběhali pouze po nákupech, ale abychom 
si užili svátky klidu a pohody. Nicméně, 
Vánoce nejsou pouze o klidu a pohodě. To 

10,30), „Kdo vidí mne, vidí Otce“ 
(Jan 14,9) a „Já jsem ta cesta, 
pravda i život. Nikdo nepřichází 
k Otci než skrze mne.“

A proč ježíš vlastně přišel?
Vypráví se příběh o farmáři, který 
žil osaměle v malém domku. Ve-
dle toho domku stála stodola. 
Jedné mrazivé zimní noci začali 
do oken jeho teplého domku 
vrážet ptáci, kteří se snažili uni-
knout před smrtícím mrazem. 
A tak starý farmář vyšel ven a 
otevřel vrata stodoly, ve které 
bylo teplo. Mával rukama a snažil 
se ptáky přivolat dovnitř, do 
tepla, do bezpečí. Jenže oni mu 
nerozuměli. Tehdy stařec zatoužil stát se 
jedním z nich. Jako pták by mohl ostatním 
ptákům ukázat cestu do stodoly, kde by se 
zachránili před smrtí. A v tu chvíli farmáři 
samotnému došlo, proč vlastně přišel Ježíš. 
On sám se sice nemohl stát ptákem, ale Bůh 
se mohl stát člověkem, a také to udělal, aby 
lidem ukázal, jak mají žít a jak se můžou 
dostat do „bezpečí“ – do Boží blízkosti.  
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3:16.

„Blíží se dny, kdy splním své sliby“, čteme 
Boží příslib o adventu u proroka Jeremiáše 
(Jer. 33:14-16). Bůh nás ujišťuje, že splní své 

sliby, které lidstvu dal. 
Co že nám to slíbil? K čemu se to zavázal? 

Parafrázovaně můžeme říci, že nám slíbil, že 
bude naším Bohem, nikoli naším bůžkem 
(malým Ježíškem) nebo modlou. Ale vždy a 
za všech okolností bude pro nás skutečným, 
živým a pravým Bohem, Bohem uprostřed 
nás a pro nás. Nikdo na něm tento slib 
nevymáhal. Nikdo ho k tomu nenutil, ved-
la ho k tomu láska, kterou k nám choval a 
chová. Přeji Vám všem pokojný advent a ra-
dostné vánoční přivítání našeho Pána Ježíše 
Krista.

LS - NL
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by totiž bylo také málo a to 
bychom znovu minuli ten 
základní bod Vánoc. 
Základním poselstvím Vánoc 

je totiž to, co ohlašovali na 
betlémských pláních andělé 
pastýřům: „Dnes se vám 
narodil Spasitel, Kristus Pán, 
v městě Davidově.“ (Lukáš 
2:11). To je to podstatné po-
selství. Dovolte, že z tohoto 
poselství vyzdvihnu jedno 
důležité slovo, které bychom 
mohli lehce přehlédnout. Je to 
slůvko „vám“. Ono to slůvko 
totiž opravdu mluví o Vás, kdo 
čtete tyto stránky. Vám se o 
Vánocích narodil Spasitel, Zachránce. Nejen 
Josefovi a Marii. Nejen pastýřům a ostatním 
Židům. Vám se narodil! Narodil se pro Vás! 
A pokud chcete opravdu přijmout poselství 
Vánoc, tak potřebujete vírou přijmout, proč 
se Vám narodil. V Písmu čteme: „Neboť Bůh 
tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný.“ (Jan 3:16)

Ježíš Kristus se narodil jako děťátko, aby 
Vám dal věčný život. Nechť i letošní Vánoce 
posílí toto přesvědčení v srdci Vás, kdo jste 
už v Ježíši našli svého Pána a nechť všichni 
ostatní v Něm svého Zachránce naleznou, 
třeba o letošních svátcích. Potom nemineme 
tu dobrou zprávu, ten smysl Vánoc. A to 
nám všem ze srdce přeji.

Michal Klus, pastor SCEAV Třinec

žít váNočNím Poselstvím
Před několika lety jeden z mých norských 
přátel učinil velké rozhodnutí. Přestěhoval 
se z Norska, pryč od své rodiny a přátel, 
ekonomických jistot a pohodlného života, 
do slumů v ekvádorském největším městě 
Guayaquil. Rozhodl se tak, protože tam 
toužil reprezentovat Ježíše a proto, aby se 
stal vším, kým může, pro ty, kteří nemají 
nic. Udělal to, protože chtěl následovat 
příklad svého Pána.

Volná parafráze verše z Jana 1:14 zní: 
“Slovo se stalo tělem a přestěhovalo se do 
našeho sousedství.” Ve Filipským 2:6-7 se 
píše o Ježíši toto: “Ačkoli sdílel Boží pod-
statu, na své rovnosti s ním netrval. Místo 
toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu 
služebníka, vzal na sebe lidskou podobu.” 
Ten, který měl všechno, se toho vzdal, aby-
chom my mohli mít život.

Volá tě Bůh, aby ses něčeho vzdal? 
Pravidelného kontaktu s rodinou? Ekonom-

ických jistot? Místa, ve kterém žiješ? Nejde 
o to, že by všechny tyto věci byly špatné, 
naopak. Ale možná je potřeba vzdát se 
některých z těchto věcí, aby ses mohl stát 
tělem pro někoho, kdo se ve svém životě 
ještě nikdy nesetkal s Ježíšem.

V Ostravě takové lidi potkávám pravidelně 
- lidi, kteří neznají nikoho, kdo žije ve vz-
tahu s Ježíšem. V létě jsem byl v severních 
Čechách a tam je ještě méně lidí, kteří by 
znali někoho, kdo má živý vztah s Ježíšem. 
Kdo se přestěhuje do jejich sousedství? A co 
takové romské osady? Kdo bude ochoten 
opustit pohodlný život v prostředí střední 
třídy a přestěhovat se na takové místo, aby 
tam reprezentoval Ježíše?
V 1. Korintským 9:19-22 apoštol Pavel říká: 

“Ode všech jsem svobodný, ale všem jsem 
se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce 
získal. Pro Židy jsem jako Žid, abych získal 
Židy; pro lidi pod Zákonem jsem jako pod 
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rozhovor

houboveC NA večeři ANeb Pár miNut s liou 
blAžkovou

Zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod 
Zákonem. Pro lidi bez Zákona jsem jako bez 
Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez Záko-
na. Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. 
Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoli 
způsobem aspoň některé zachránil.”

Ve 2. Korintským 5:20-21 Pavel pokračuje: 
“Proto tedy jako Kristovi velvyslanci 
prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás 
žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který 
byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, 
abychom se my v něm stali Boží spravedl-
ností.” Jinými slovy: Velikonoce jsou aktem 

spasení, které je navždy dokonáno Ježíšem. 
Vánoce jsou aktem učinění Ježíše přítomným 
v tomto světě a to je naše poslání, stejně tak 
jako to bylo posláním Ježíše, Pavla a prvních 
křesťanů.

Ke komu tě Ježíš volá? Na jaké místo a 
kdy? Jsi ochoten následovat příklad Ježíše a 
vzdát se všeho, co ti v tom brání? To je to, 
co znamená žít vánočním poselstvím. Může 
to být kdekoliv - v Ekvádoru, v Ostravě, v 
Chánově nebo... v Betlémě.

Kristian Lande, misionář

jak je to dlouho, co jste přišli tady Na ro-
zvoj?
Rok a čtvrt, stěhovali jsme se na konci srpna 
2014.

jaký ten rok pro vás byl?
V mnohém hodně náročný a únavný. Člověk 
musel všechno nechat a jít do něčeho 
úplně neznámého. Byl to rok o zvykání 
si, nový byt, sousedé, prostředí, 
školy, učitelé, kroužky…. Také 
byl o vděčnosti, často jsem s 
velkou vděčností děkovala 
za všechny, kteří nám s tak-
ovou péčí a láskou chystali 
byt, malovali, předělávali, 
uklízeli, chystali dárečky, 
dopis na uvítanou, 
pomáhali při stěhování, 
radili…. Díky! Taky byl 
o otázkách a pochybnos-
tech, jestli jsme opravdu 
správně rozpoznali, že nás 
Pán Bůh chce mít zrovna 
tady…

Potkali jsme 

spoustu nových lidí, zažili spoustu nových 
věcí. Začala jsem studovat seminář BEE, tam 
je fajn skupina lidí, mám ráda setkávání žen, 
která bývají jednou za měsíc, jsou přínosná, 
těším se na ně. 

Předpokládám, že když jste sem 
šli, měli jste nějaká očekávání, 

jak to tady vypadá, jak sbor 
funguje. můžete to teď 
zhodnotit?
Myslím, že jsem člověk, 
který si moc nepředstavuje, 
jak to bude, co bude. Už 
jsme se stěhovali několikrát 
a každý sbor má svá speci-
fika.  Asi není moc ro-
zumné si předem příliš 

představovat, myslím, že se 
pak člověk vyhne lecjakému 
zklamání.  Sbor je veliký, má 

to svá pozitiva i negativa. Jsou 
tu lidé ochotní něco dělat, jsou 
tu i lidé kritičtí, kterým se lec-

cos nelíbí. Člověk se s tím 
musí nějak vyrovnat. 

9 6. prosince 2015 www.Nedělní listy.cz



Na vesnici je to zase jiné, 
na Horňácku se ještě teď 
o panu faráři mluví ve 
třetí osobě množného 
čísla. 

v kolika sborech už 
jste byla?
S manželem jsme ve 
třetím, jinak v pátém. 
Všechno to byly 
českobratrské sbory. 
Vyrůstala jsem v západ-
ních Čechách v Nejdku, 
pak jsme byli na Vsetíně, 
v Hodslavicích, v Hrubé 
Vrbce a teď tady. 

jaká má tento sbor specifika oproti jiným? 
Obrovský kostel... Pro mě je úplně nové 
třeba to, že o velkých svátcích není Večeře 
Páně. Ta je druhou a čtvrtou neděli, ale když 
se stane, že svátky nevyjdou na druhou a 
čtvrtou neděli, tak není. Přijde mi, že to je 
hrozná škoda. Myslím, že svátek se tím ještě 
„umocní“. 

Další věc je to, že děti nechodí k Večeři 
Páně. V některých sborech je to tak, že je 
třeba jednou měsíčně rodinná neděli, děti 
nemají nedělku, ale jsou s rodiči v kostele, a 
pak s nimi jdou i k Večeři Páně. Někde se jim 
podává chléb, jinde dostanou jen požehnání, 
ale už to, že jdou do toho kola s rodiči! To 
je něco zvláštního, když tam může být celá 
rodina společně. 

Taky je jiné, že Večeře Páně se tu vysluhuje 
v kleče a farář podává do úst - to jsem také 
nikde nezažila. Někde chléb a víno kolují 
nebo třeba slouží i laici, to pak záleží na 
faráři, jestli to dovolí.  

Také pro nás bylo nezvyklé, že tady nejsou 
bohoslužby na Štědrý večer. Děti se divily, 
že nejdeme do kostela. Tam, kde jsme byli, 
bývaly bohoslužby třeba ve čtyři nebo v pět, 
šli jsme do kostela, pak byla večeře a člověk 
měl volný večer. Pokud děti chtěly, pak 
ještě šly na půlnoční.  Když jsem byla malá, 
tatínek měl jako farář pozdrav v katolickém 
kostele a katolický farář zase u nás. 

jaké máte v rodině adventní zvyky?
Můj tatínek byl farář, který měl pro lidi 
velké srdce. Bývalo zvykem, že se před 
Vánoci chodilo ke starým lidem. Většinou 
skupinka mládeže, nějaké děti, my jako 
děti faráře jsme samozřejmě byly u toho. 
Strávili jsme tak pár odpolední, někdy se šlo 
i několik kilometrů, v nečase, někteří lidé 
byli fakt daleko. Ale pamatuju si, že to bylo 
hrozně krásné, babičky se kolikrát nedosta-
ly do kostela, takže byly rády, nachystaly 
občerstvení… Občas jsme to tak dělávali i na 
Vsetíně, chodili jsme s mládeží. Když jsme 
byli ve Vrbce, tak se manžel taky snažil, ale 
tam těch starých lidí nebylo zas tak moc. 
Dnes, když už mají skoro všichni auta, tak 
babičky aspoň na Vánoce do kostela dov-
ezou. Ale vždycky manžel sebral aspoň pár 
dětí a pár babiček a dědečků obešli.

Jinak u nás doma vyrábíme adventní 
věnec, velikánský míváme na chodbě, druhý 
v kuchyni. Stavíme betlémy, vyzdobíme 
byt… Večer čteme Bibli, ale to se snažíme 
vždy. Když byly děti menší, ještě jsme četli 
knížku s vánoční nebo adventní tématikou. 
Mění se to podle stáří dětí a jejich různých 
potřeb. 

jak to u vás vypadá o vánocích?
U nás v rodině se nejí kapr, máme houbovec, 
krkonošské jídlo z rodiny mého tatínka. Jsou 
to houby, rohlíky, maso a mléko. Maso se 
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upeče, houby se uvaří, smíchá se to s na-
krájenými rohlíky, solí a česnekem a dá se 
to upéct.  Také míváme řízky a salát. Někteří 
se na Štědrý den do večera postí. Snažíme 
se nachystat sváteční stůl, na kterém je i 
menora, sedmiramenný svícen. Před večeří 
samozřejmě čteme z 
Bible vánoční evan-
gelium. 

Cukroví pečete hodně?
Hodně, protože jsme 
velká rodina. Většinou 
pracny, trubičky, li-
necké, něco z oves-
ných vloček, něco 
ořechového, trubičky, 
v á n o č k u … V á n o č k a 
bývá většinou aspoň ze 
dvou kilo. 

jak to vypadalo na 
vánoce na horňácku?
Tam se jedly ještě 
pupáky, buchtičky, 
které se upekly a zal-

ily vařícím mlékem. Posypaly se mákem 
nebo ořechy. A taky kyselica, sousedi mívali 
kyselicu s králíkem. 

Na Štědrý večer v kostele zpívaly pěvecké 
sbory - ve Velké nad Veličkou mužský sbor, 
kde byli katolíci s evangelíky, ve Vrbce 
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vánoční dar Nedělních listů
Milí přátelé,
stalo se pěknou tradicí, že každoročně o 
Vánocích věnuje redakce Nedělních listů 

dar někomu, kdo je v nouzi nebo z různých 
důvodů potřebuje finanční příspěvek. 
Letos jsme vybrali Stelinku. Pár slov o ní 

píšeme níže a doufáme, že se nám o 
ní podaří dozvědět více - třeba v jed-
nom z dalších čísel Nedělních listů. 
Nejprve bych však chtěla poděkovat 
Vám, čtenářům, kteří si Nedělní listy 
pravidelně kupujete a často platíte nad 
rámec stanovené ceny :-) Děkujeme 
a věříme, že naše práce není v Pánu 
marná. 

O Stelince píše její maminka:
Stelinka se narodila v termínu jako 
zdánlivě zdravé děvčátko. Do 9. měsíce 
byl vývoj bezproblémový, začala se 

křty, svAtby, Pohřby, jubilANti
křty v listopadu
Jakub Czylok
Viktorie Halfarová
Adam Bubik
Daniel Probosz

svatby v listopadu
Radim Czylok a Patricie Gabčová

Pohřby v listopadu
Jan Kapustka
Vanda Wojnarová
Ludvík Kokotek

Rudolf Piwko
Vladislava Fridrichová
Milada Jarošová

Prosincoví jubilanti
Ervín Macura
Štěpánka Čudková
Božena Sztefková
Eva Drašnarová
Halina Martynková
Ludmila Králíková
Erika Holubcová
Hilda Folwarczná

Milí čtenáři, do minulého čísla se nám vloudila chyba: místo “listopadoví jubilanti” bylo 
nesprávně uvedeno “říjnoví jubilanti”.  Jména byla správně, takže oslavencům jste gratu-
lovali ve správnou dobu. 

pěvecký sbor kostelní a holky z mládeže. Na 
první svátek odpoledne bývalo zpívání na 
obci, zpíval sbor folklorní mužský, ženský, 
smíšený a kostelní. Ale všechno to dirigoval 
jeden dirigent a spousta lidí chodila do více 
sborů, takže se to prolínalo. To bylo takové 
zpestření posledních asi deset let. Zdaleka 
jsem vám tu neřekla všechno, ale aspoň pár 
střípků…

A co závěrem? Je mi líto, že mnohé z vás 
ještě neznám a doufám, že to napravím. 
Prosím, mějte se mnou trpělivost. Děkuji 
též za slova povzbuzení a potěšení, pomoc 
a lásku…. Díky za vaše modlitby, které nás 
nesou.

JF - NL
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dárky pro děti z těšínských sociálně sla-
bých rodin
Vážené sestry a bratři, v loňském roce jste 
mnozí projevili velikou štědrost, když jste 
se podíleli na vánoční aktivitě pro sociálně 
slabé rodiny z Těšína. Letos opět dostanete 
příležitost podílet se na pěkných vánocích 
pro děti z našeho města, kterým rodiče 
nemohou z finančních důvodů koupit na 
vánoce pod stromeček žádný dárek. 
Opět visí v kostele na stromečku 
kartičky se jmény, věkem a tentokráte 
v některých případech i s námětem na 
dáreček pro děti, o kterých přes odbor 
sociálně-právní ochrany dětí víme, že 
mají nouzi. 

Jak jistě víte, i loni jsme spolu-
pracovali se starokatolickou a 
římskokatolickou církví a ty nám 
v den konání vánočního programu 
pro tyto rodiny s dětmi přivezli 
potravinové dary, nabalené ve velkých 
taškách. Letos se také budou starat 

o potravinové dary a převezmou štafetu 
uspořádání vánočního programu, který se 
bude opět pár dní před Štědrým večerem 
konat na půdě římskokatolické církve. 

Tímto vás chceme povzbudit a vyzvat, 
abyste si přišli vzít kartičku a nejpozději 
do 17. prosince přinesli dárek do kanceláře 
sboru. Hodnota dárku by se měla pohybo-
vat okolo 500 Kč. Prosíme, pokud jste si vzali 

oznámení

rozvíjet řeč, motoricky vývoj probíhal hezky. 
Kvůli postupnému opožďování vývoje jsme 
započali v 11. měsících s rehabilitací pod 
dohledem odborníků, v domácím prostředí, 
přidali lázeňskou péči. Dcerce byla diag-
nostikována DMO, mozečkový syndrom, 
strabismus, intolerance lepku, laktózy, re-
flux, porucha imunity, astma. Opožděný 
vývoj má více než o polovinu věku, trápí jí 
zhoršená motorika bez schopnosti chůze, ne-
schopnost soustředit se, stereotypní pohyby 
ručkama, přidala se ztráta řečových schop-
ností. Ve 20 měsících jí byl diagnostikován 
Rettův syndrom. Díky rehabilitační péči se 
naučila sedět, lézt, klečet a stát s oporou. 
Využívá služeb stacionáře v Českém Těšíně 
a účastní se hipoterapie a canisterapie Díky 
imunomodulační léčbě, kterou podstupuje 
od července 2014, ustaly zažívací obtíže a 
došlo k velkému snížení nemocnosti, která 
ji omezovala v dalším vývoji. Je pozornější, 
vnímavější, soustředěnější. Terapií v Klim-
kovicích se učí správným pohybovým 

návykům, posiluje svaly, trénuje rovnováhu, 
výdrž. Využívá možností dalších procedur, 
jejíchž využití není jinde možné – koupelí v 
jodobromové solance, masáží, jezdí na mo-
tomedu. Rozvíjí smysly díky terapii Snoeze-
len s využitím světelných a zvukových 
prvků. Léčba a lázeňské terapie ženou Stel-
inku kupředu.
Moc bychom si přáli, aby i v příštím roce 
mohla Stelinka podstoupit další, minimálně 
dva, lázeňské pobyty v Klimkovických San-
atoriích. Jelikož je pobyt hrazen pojišťovnou 
jen jednou ročně a ještě z jedné poloviny, in-
tenzivní rehabilitace je nutno připlácet (cena 
cca 30 tisíc včetně doplňkových procedur, 
například logopedie), je pro nás každý po-
byt velmi finančně náročný a bez podpory a 
pomoci bychom si jej nemohli dovolit. Cena 
jednoho měsíčního samopláteckého pobytu 
činí 65 tisíc Kč. 
I malá finanční pomoc má ohromnou cenu 
a může urychlit Stelinčin nástup na další 
terapii. 
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co nás čeká
Adventní čtvrtky - Srdečně vás zveme na 
adventní bohoslužby do sálku od 17 ho-
din. Kazatelé, kteří budou kázat v adventní 
čtvrtky: 
10.12. - Josef Sliž (CB Č. Těšín) 
17.12. - Jiří Kaleta (SCEAV Písek)

6.12.2015 v 17:00 proběhne v Křesťanském 
centru ve Svibici, Slovenská 3, Adventní 
koncert. Vystoupí Pavel Kantor, Mužský 
pěvecký sbor a Andrzej Molin.  

česká mše vánoční se bude konat 6.12.2015 
v 18:00 v našem kostele. Zveme všechny na  
koncert Orchestru opery národního divadla 
moravskoslezského Ostrava a pěveckého 
sboru Slezan Český Těšín. Vstupné 100 Kč. 
 

9.12.2015 v 17 hodin se v našem kostele bude 
konat vánoční koncert učitelů a žáků zuš 
Pavla kalety z Českého Těšína. 

Další cestovatelský večer se tentokrát bude 
konat 10. 12. v 18 hodin v jazzklubu na 
Střelnici. O Islandu bude vyprávět cestova-
tel, fotograf, publicista a náčelník klubu Al-
pin Trek Ivo Petr. 

koncert gospelového souboru keep smil-
ing gospel z Orlové se bude konat 13. 12. 
2015 v 17 hodin v našem kostele.  

ostrava zpívá gospel - koncert amatérů z 
řad široké veřejnosti, kteří se dali dohro-
mady pár týdnů před Vánoci, aby se stali 
gospelovým sborem a secvičili vánoční pro-

kartičku, skutečně dárek přineste, jinak by 
nám chyběl. Pro bližší informace kontaktu-
jte prosím sestru Zuzanu Smyčkovou nebo 
bratra pastora Mojmíra Blažka.

Adventní sbírka pro osiřelé děti a staré lidi 
na ukrajině
Občanské sdružení Pomoc Těšínského 
Slezska, ve kterém jsou zastoupeny všechny 
evangelické a evangelikální sbory na 
Těšínsku, pořádá letos v předvánočním ob-
dobí už podeváté sbírku “Dárky pro děti a 
seniory na Zakarpatské Ukrajině” - bývalé 
Podkarpatské Rusi, která byla součástí 
předválečného Československa.

Smyslem sbírky je udělat radost sirotkům a 
osamělým starým lidem, žijícím v ústavech 
v okresech mukačevském, svaljovském a ra-
chovském. Této sbírky se můžeme zúčastnit 
třemi způsoby: 
1) darováním nepoškozené a fungující 
hračky,
2) darováním naplněného školního penálu,
3) finančním příspěvkem.
Loni náš sbor přispěl částkou 20 000 Kč a 
připraveno bylo celkem 1 121 dárků. Letos je 
přáním Pomoci Těšínského Slezska potěšit 2 
000 lidí. Budeme vděčni za každou korunu, 
hračku či školní pouzdro nebo jen prupisky, 

tužky, pastelky.
Dárky nemusí být zabaleny. Přesáhne-li 

Váš dar 500 Kč, můžete potvrzení o daru 
uplatnit pro daňové účely. Všechno můžete 
přinášet do kanceláře našeho sboru nebo 
paní Glosové na Slezskou diakonii, Dukel-
ská 5, mobil 730 515 813 až do 20.12.

Děkujeme za to, že myslíte na své bližní, 
mějte je na mysli a ve svých modlitbách. 
Motto: “Každý, ať dává podle toho, jak se ve 
svém srdci rozhodl, ne s nechutí a donucení, 
vždyť ochotného dárce miluje Bůh.”
Za Pomoc Těšínského Slezska sestra Helena 
Cieslarová

Slezská církev evangelická a. v. pořádá 
finanční sbírku na pomoc uprchlíkům. 
Obdržené finanční prostředky budou 
předány Diakonii Evangelické luterské 
církve v Maďarsku, která pomoc uprchlíkům 
organizuje. Své dary můžete zaslat na číslo 
účtu: 621246791/0100, VS: 911596. Finanční 
sbírka bude probíhat do konce roku 2015.

Došla nabídka pro objednávku kalendářů 
ČCE na rok 2016. Kalendář si můžete objed-
nat v kanceláři u pastoračního pracovníka 
M. Kantora. Cena za 1 ks 59 Kč (pokud jich 
objednáme 5 a více), jinak 69 kč/ks.
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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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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. 

gram, se bude konat 12. 12. od 15 
hodin a od 18 hodin a 13.12. od 18 
hodin v evangelickém Kristově 
kostele. Diriguje Terry English. 

vánoční vystoupení dětí z 
nedělní besídky se bude konat 
20. 12 v průběhu bohoslužeb.

koncert souboru živá píseň se 
bude konat 20. 12. 2015 v 17 ho-
din v našem kostele. 

večernice pěveckých sborů 
se bude konat 27. 12. 2015. S 
přednáškou vystoupí Marian Kaňuch. 

Alianční týden modliteb se bude konat 3. 

– 10. ledna 2016. Tématem je „Radost, kter-
ou vám nikdo nevezme (blahoslavenství – 
Matouš 5).“ Koordinuje Česká evangelikální 
aliance. 
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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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