
Slovo editora
Milí čtenáři, 
únor je pro leckoho nepříliš optimistický: 

je nevlídno a pošmourno, a pokud se 
někdo těší na závěje sněhu, poslední roky 
nepřicházejí. 

Proto jsme si říkali, že by nebylo od věci 
si trochu odpočinout a třeba... si pustit film. 

V tomto čísle vám proto nabídneme 
recenzi na křesťanské drama, abyste se 
mohli nechat povzbudit... nebo rozbrečet. 
Ale víc už se dočtete v článku.

V dalších dvou zamyšleních se dva bratři 
věnují nápadu, který jim také přišel na mysl 
po filmovém zážitku.

Ale nemyslete si, že vše je o filmech. 
Bratr  Marek vám zprostředkoval 
poslední příspěvek do rubriky o misijních 
organizacích. Příště bude úvodní rubrika o 
něčem jiném - nechte se stále ještě překvapit. 

Věnujte také prosím pozornost 
oznámením. Jistě víte, že do České republiky 
dorazili první křesťanští uprchlíci z Iráku. 
Pokud vám na srdci leží blaho těchto lidí, 
v tomto vydání se dočtete, jak jim můžeme 
pomoci. 

Přátelé, jménem celé redakce vám přeji 
zajímavý filmový i nefilmový únor a také 
pěkné čtení!

                                   Jana Foberová  

Teen Challenge
Teen Challenge International ČR 
Na Bendovce 103/24, 181 00 Praha 8
IČO: 68402686 
tel./fax: 312591413 
Číslo účtu: 1041107327/5500                    
tcczech@gmail.com   
www.teenchallenge.cz
                                                                 
Počet zaměstnanců: 33
Počet dobrovolníků: cca 25

Teen Challenge, dále jen TC, je mezinárodní 
křesťanská organizace, která byla založena 
Davidem Wilkersonem v roce 1958 v New 
Yorku. Naší hlavní činností a posláním 
je zachraňovat ztracené generace, které 
se ocitly v zajetí různých závislostí, lží a 
beznaděje. Nejedná se jen o lidi na okraji 
společnosti, ale o kohokoliv s osobnostními 
a životními problémy. 

Usilujeme o pomoc lidem, aby se stali 
psychicky zdravými, citově vyváženými, 
sociálně zabezpečenými, fyzicky zdatnými 
a duchovně živými. O tom, jak Teen 
Challenge začalo, se můžete dočíst v knize 
„Dýka a Kříž“. Úspěšnost programů TC je 
hodnocena jako velmi vysoká. 

STŘEDISKA 
V posledních třech letech bydlelo v našich 
střediscích 268 lidí, kterým jsme nabízeli 
čtyřiadvacetihodinovou péči ve všech 
oblastech. Zároveň jsme díky Bohu mohli 

provádět rekonstrukce budov a snažili jsme 
se finančně zabezpečit provoz skrze různou 
podnikatelskou činnost. 

Teen Challenge provozuje dvě střediska 
pro muže a jedno pro ženy, celková kapacita 
těchto středisek je 60 míst (Šluknov 18, 
Poštovice 30 muži a 12 ženy). Všichni 
studenti v programu slyší plné evangelium 
a jsou vedeni k rozhodnutí pro Ježíše. 
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Velká část toto rozhodnutí učiní během 
programu a nechá se pokřtít, ti, kteří 
odchází předčasně, mají možnost na slyšení 
slova navázat v budoucnu. Studenti, kteří 
procházejí programy, jsou v učednickém 
prostředí, ve kterém často poprvé získávají 
dovednosti pro úspěšný život. Zhruba 60 – 
70 % absolventů programu zůstává čistých 
od závislostí. 

DĚTSKÁ CENTRA (DC)
V posledních letech jsme mohli díky Bohu 
dokončit několikaletou rekonstrukci 
budovy DC v Praze. Prošli jsme různými 
certifikacemi, a můžeme tak i nadále sloužit 
převážně dětem a mládeži z dysfunkčních 
a sociálně slabých rodin, které jsou přímo 
ohroženy závislostmi, kriminalitou, 
rodinným násilím a mají výchovné, 
zdravotní a další problémy. DC jsou v Praze, 
Brně a Šluknově, můžeme každoročně 
sloužit více než 400 dětem, a to formou 
pravidelných mimoškolních aktivit, skrze 
letní tábory, evangelizační a jiné akce. 

Pracujeme také s rodinnými příslušníky. 
Naší vizí je i nadále prohlubovat spolupráci 
s městskými úřady a veřejností, zasáhnout 
co nejvíce dětí při evangelizačních a jiných 
aktivitách. 

KONTAKTNÍ CENTRA (KC)
V posledních letech jsme mohli udržet 
provoz KC v osmi městech ČR. Začali jsme 
provozovat nové mobilní KC, skrze které 
se rozšířily možnosti v dalších městech. Při 
naší pravidelné pouliční práci a evangelizaci 
jsme během posledních tří let oslovili 
více než 13 000 lidí, se kterými jsme se 
sdíleli o Kristu. Na práci v KC se podíleli i 

dobrovolníci z různých církví. V budoucnu 
bychom chtěli rozšířit síť spolupracovníků 
z různých církví, kteří by po zaškolení 
zprostředkovávali závislým první kontakt. 
Také bychom chtěli otevřít nová KC. 

PREVENCE
Probíhají na základních a středních školách, 
a to v rámci šluknovského výběžku, po 
domluvě také kdekoli v ČR. Během tří let 
jsme oslovili zhruba 5000 mladých lidí. 
V budoucnu chceme prevenci provádět 
v dalších městech, práce se nově rozvíjí 
v Kopřivnici. Hledáme nyní mzdové 
prostředky.

BOD OBRATU
Je to aktivita, která má pomoci sborům 
sloužit závislým v rámci jejich působení. 
Pro tuto aktivitu školíme nové služebníky. 
Odkaz: www.livingfree.cz 

MISIE
Pomáháme vzniku Teen Challenge v Izraeli 
a Moldávii, během let jsme poslali několik 
stavebních týmů do Izraele, Moldávie a 
Lotyšska. Podíleli jsme se na evangelizacích 
v Moldávii a podpoře místních sborů. 
Pravidelně finančně podporujeme 
služebníky a jejich práci v těchto zemích, 
pomohli jsme při vytištění evangelizačních 
a studijních materiálů. Uspořádali jsme 
mnoho seminářů. I nadále se snažíme 
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biblické ženy
Achinoam
Bez Bible, literatury, počítače a několika ho-
din na úkor spánku se opět neobejdu. Achi-
noam. Žena, o které bych “z fleku” vlastně 
nic neřekla. Jdu do toho, neb hledat skryté 
poklady mě baví…

Paradoxně je manželka prvního izrael-
ského krále méně známá osoba. Lze se dom-
nívat, že jako mladá byla pěknou, inteligent-
ní dívkou. Vychází se asi z toho, že Saul jako 
nejhezčí izraelský mladík (1. Samuelova 
9,2), si přece mohl vybírat :-). 

Saul se stal králem, ona královnou. Vysoké 
postavení jí ale nestouplo do hlavy. Zůstala 
skromnou ženou, která se věnovala výchově 
svých dětí. Podle dostupných informací tří 
synů a dvou dcer. Začátek manželství byl 
slibný. Manžela jí mohly všechny dívky 
závidět. Urostlý chlap, kterého se ještě k 
tomu zmocnil duch Hospodinův (1. Samu-
elova 10,10).

Každý člověk prochází 
vývojem. Saul jako král 
začal pěkně, ale postupem 
času se změnil až k nep-
oznání. Změnil se natolik, 
že Bůh litoval, že ho učinil 
králem nad Izraelem. Pop-
ulárním národním hrdinou 
se totiž stal David, Jišajův 
syn a jak už to bývá, Saul 
začal žárlit a své emoce 
neudržel na uzdě. 

Paradoxně kandidát trůnu, nejstarší 
Saulův syn Jónatan, v Davidovi žádného ri-
vala neviděl a velmi se s ním sblížil. Vznik-
lo přátelství na život a na smrt. A k tomu 
všemu se nejmladší Saulova dcera Míkal do 
Davida bezhlavě zamilovala!

Zkouším si představit situaci “doma”.  Tam 
zřejmě nastalo “peklo”. Jónatan naštvaný 
na otce, dcera nešťastná, že jí otec nepřeje 
a matka? Jak se má v takové chvíli vlastně 
zachovat matka? Stát při svém muži, který 
se chová neskutečně hrozně nebo soucítit s 
dětmi a tím přilévat olej do ohně? 

Jak bych se zachovala já? Myslím si, že 
v běžném životě nastanou situace, kdy se 
manželé neshodnou kvůli různým věcem a 
děti toho nejsou výjimkou. V nepříjemných 
situacích, kdy argumenty docházejí, hro-
madí se bezradnost, zaujatost, podlost a 

pomáhat. 

Plánované novinky
Naší vizí do budoucna je i nadále 
zkvalitňovat službu našich pracovníků, 
pokračovat v rekonstrukci středisek, aby 
svou vybaveností a uspořádáním odpovídali 
potřebě Teen Challenge programů a 
potřebám naší země. 

Nadále prohlubovat vztahy a spolupráci 
se sbory. Profesionalizovat naše podnikání a 
rozvíjet jej do úrovně, která bude dostatečná 

pro podporu naší práce. 

Pozdrav pro čtenáře Nedělních listů
Tímto bychom chtěli pozdravit čtenáře 
Nedělních listů a zároveň bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří se za nás modlí 
a žehnají nám v modlitbách a štědrými 
dary. Díky vaší pomoci se naše služba 
může rozvíjet a věříme, že se bude nadále 
zkvalitňovat. 

Mgr. Magdaléna Ministrová, sekretářka národního 
ředitele, MSCH - NL
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hlavně narůstá ztráta chuti se na něčem 
domluvit, je potřeba k řešení problému 
přizvat někoho “třetího”. Dobrého přítele, 
odborníka, bratra faráře, prostě někoho, 
komu důvěřujeme a jsme přesvědčeni o jeho 
nestrannosti. A volat Pána Boha o pomoc a 
navigaci v řešení je to úplně základní. 

S dětmi doma, mateřské školce i v nedělní 
besídce se vždycky snažíme rozpoznat, jak 
taková očekávaná pomoc od Hospodina 
může reálně vypadat: Dostanu dobrý ná-
pad! Někdo si všimne, že se něco děje a na-
bídne pomoc! Modlím se a pochopím toho 
druhého! Modlím se a druhý pochopí mě! 
Odpustím! Je mi odpuštěno! Přestaneme 
se vztekat a dokážeme spolu konstruktivně 
hovořit! Zkusíme to zase “spolu”. 
 Žel, nic takového se v Saulově rodině 
nedělo. Naštěstí zlomyslný záměr neústup-
ného otce zbavit se dceřina nápadníka tím, 
že ho pošle “na vojnu”, ztroskotal a David se 
stal Saulovým zeťem. I tak se nevyřešilo nic. 
Saul byl nadále po všechny dny Davidovým 
nepřítelem. 

Napětí v králově domě bylo obrovské. I 
Míkal se musela rozhodnout, zda se podvolit 
nátlaku otce nebo stát na straně milovaného 
muže. Rozhodla se svému muži zachránit 
život a já bych udělala totéž. Lidem bez 
autority Boha nad sebou, lidem, jež nejsou 
tvůrci pokoje a bezohledně prosazují jen své 
názory, se dle mého nemá pořád ustupovat! 

Podobně to asi viděl i Jónatan. Měl snahu s 
otcem mluvit. Asi byl ale šokován jeho reak-
cí a křikem: “Ty synu poběhlice, což jsem 
to nevěděl, že si Jišajova syna vyvoluješ ke 
své hanbě i k hanbě klínu své matky?  Po 
všechny dny života Jišajova syna na zemi 
neobstojíš ty ani tvé království. Hned pro 
něho pošli a dej ho přivést ke mně, protože 
je synem smrti (1. Samuelova 20,30-32)”. 

Nemáte se mnou pocit, že v modernějším 
vyjádření jste podobná slova už slyšeli? 
Nemyslíte, že Saulova reakce připomíná 
hněv člověka, kterému jsme, jak se říká, 
šlápli na kuří oko a není zas tak přitažená 
za vlasy? 

Věřím, že takový člověk v takové chvíli 
začne “kydat hnůj” na ostatní, tvrdit, že ho 
nikdo nechápe a ospravedlňovat své jednání 

se slovy, že to myslel dobře. Od jisté doby 
také vím, že “cesta do pekel je dlážděna do-
brými úmysly”! 

Je mi tak líto, že Jónatanův krásný charak-
ter byl jeho vlastním otcem sražen na kolena. 
Saul mohl být na svého syna velice hrdý. Ale 
nebyl. Dokonce po něm raději mrštil kopím, 
než by mu odpověděl na otázku: “Co David 
provedl, proč má vlastně zemřít?”

Je dobře, že Jónatan nezdědil nic z těch 
pokřivených vlastností svého otce. Takže za 
to, jaký byl, mohl zřejmě vliv jeho matky, na 
jejíž adresu si Saul taktéž servítky nebere!

Saul se otočil Pánu Bohu zády, a tak dopadl. 
Achinoam dělala, co mohla a s utrpením tlu-
mila mužovu zlobu. Zlý muž může hodně 
pokazit, ale dobrá žena je schopna mnohé 
napravit. 
Achinoam nezvítězila na celé čáře, ale zá-
pasila o pravdu a nežila nadarmo. I takto 
osudné manželství dostane smysl ve světle 
věčnosti. 

Manželství pomine, ale to dobré, co jsme v 
něm vykonali, zůstane.

JH - NL                                                                                       
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36. Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
Ježíš při svém odchodu slíbil, že Otec pošle 
Ducha svatého, který bude ve věřících 
přebývat a že ono přebývání bude trvalé. 
Klíčový verš, který hovoří o naplnění 
Duchem svatým, je Jan 14:16 – „Já požádám 
Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl 
s vámi na věky“. Důležité však je rozlišovat 
mezi přebýváním Ducha a naplněním 
Duchem. 

Trvalé přebývání Ducha není jen pro pár 
vybraných věřících, ale pro všechny, kteří 
přijali Krista za svého osobního Spasitele. V 
Písmu je řada odkazů, které to potvrzují. Za 
prvé - Duch svatý je dar, který je dán všem, 
kdo věří v Ježíše, bez výjimky. Tento dar 
není podmíněn ničím jiným, než prostou 
vírou v Krista (Jan 7:37-39). 

Za druhé - Duch svatý je dán každému v 
okamžiku spasení. Skutečnost, že ve chvíli, 
kdy jsme uvěřili, jsme byli zapečetěni 
Duchem a Duch v nás začal přebývat, 
zdůrazňuje epištola Efezským 1:13. 

Za třetí - Duch svatý přebývá ve věřících 
trvale. Duch svatý je věřícím dán jako 
závdavek či potvrzení jejich budoucího 
oslavení v Kristu (2. Korintským 1:22; 
Efezským 4:30).

Být naplněn Duchem znamená dávat Mu 
prostor, ale hlavně svobodu k tomu, aby 
převzal každou část našeho života, aby nás 
vedl a řídil. I přestože se ve Skutcích 4:31 píše 
- „Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde 
byli shromážděni, a všichni byli naplněni 
Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo 
Boží“, tak této plnosti nedosáhneme jenom 
tím, že se budeme za naplnění Duchem 
modlit. Duchu svatému musíme být úplně 
oddání a poddáni, aby s námi mohl plně 
pracovat. V tomto smyslu nás bude neustále 
naplňovat. 

Naplnění Duchem se však netýká jen 
některých vnějších projevů, ale mělo by 
se to projevovat i v našich nejniternějších 
myšlenkách a motivech našich skutků. Žalm 

19:15 říká: „Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o 
čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, 
vykupiteli můj!“

Duch svatý tedy přebývá v každém 
věřícím (Římanům 8:9 a Efezským 1:13-14), 
ale nesmíme zapomínat na to, že jej lze i 
zarmoutit (Efezským 4:30), a že jeho práce 
v nás může být uhašena (1. Tesalonickým 
5:19). 

Přestože máme usilovat o to, abychom byli 
plní Ducha – jak nám nařizuje Efezským 
5:18, hřích je to, co nás od plnosti Ducha 
odděluje. Jelikož jsme hříšná stvoření, je 
nemožné, abychom byli plní Ducha neustále. 
S každým hříchem bychom se proto měli 
vypořádat hned, když jej rozpoznáme a měli 
bychom obnovovat svou oddanost Duchu, 
abychom mohli být Duchem opět vedeni. 

Pouze naše poslušnost Božím rozkazům dá 
Duchu svobodu k tomu, aby v nás působil 
a poslušnost Bohu je také to, čím si plnost 
Ducha uchováme. Jeho moc se potom může 
projevit skrze nás a to, co děláme, bude pro 
Boha plodné.

37. Co to znamená chodit v Duchu?
„Chodit v Duchu“ znamená dovolit Mu 
vést naše kroky a řídit naši mysl. Chodit v 
Duchu je to samé, co dovolit Kristovu slovu, 
aby v nás bohatě přebývalo. Velmi jasně je 
to napsáno v Koloským 3:16 - „Nechť ve 
vás přebývá slovo Kristovo v celém svém 
bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte 
a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte 

otázky 
Otázky o Bohu 
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Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám 
dává Duch“. 

To, že chodíme v Duchu, můžeme poznat, 
když naše životy vykazují ovoce Ducha, což 
je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání 
(Galatským 5:22-23). Ti, kteří chodí v Duchu, 
budou denně ukazovat pokrok, minutu 
za minutou svatost. Toto je způsobeno 
vědomým rozhodnutím, musíme se vírou 
spolehnout na Ducha Svatého, aby nám vedl 
mysl, slova i skutky (Římanům 6:11-14). 
Selhání ve spoléhání se na Ducha Svatého 
způsobí, že věřící nebude žít podle povolání 
a v pozici, kterou mu spása poskytuje (Jan 
3:3; Filipským 1:27). 

Pokud jsme přijali Krista vírou, On 
nás žádá, abychom chodili „v Duchu“ 
(Koloským 2:5) do té doby, kdy budeme 

vzati do nebe a tam od Mistra uslyšíme 
něco podobného, co napsal Matouš v 25:23 
- „Správně, služebníku dobrý a věrný, nad 
málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad 
mnohým; vejdi a raduj se u svého pána“.

LS - NL

recenze
Nebe existuje
Nebe existuje (Heaven is for real) je 
křesťanský americký film, který vypráví 
skutečný příběh otce z malého městečka, 
jenž musí nalézt odvahu a víru, aby se 
podělil o výjimečný zážitek svého syna. 

Tříletý chlapec Colton Burpo přežil 
komplikovanou operaci slepého střeva. 
Když se ocitl na pokraji smrti, navštívil 
nebe a o tento zážitek se dělí se svými 
rodiči. Rodiče nevědí, jak reagovat a i když 
jsou silně věřící (otec je pastor v místním 
sboru), myslí si, že to je jenom synova bujná 
fantazie. Ale když chlapec začne mluvit o 
věcech, o kterých není možné, aby věděl, 
začínají mu věřit a uvědomují si, že jejich 
syn opravdu navštívil nebe. Před otcem je 
důležitý úkol přesvědčit i ostatní, že takové 
věci Bůh může lidem zjevovat. 

V ten moment jsem si uvědomila, že 
Bůh k nám může promlouvat i takovým 
způsobem, jaký se nám zdá poněkud 
vzdálený až nemožný. Chlapec se v nebi 
setkává s anděly, Bohem a lidmi, které na 
zemi nepoznal. Musím přiznat, že herec, 
který ztvárnil malého chlapce, zahrál svou 
roli opravdu dobře. 

Celý film může působit trochu jako 
křesťanský „kýč“, ale když jsem se 
soustředila na příběh, o kterém jsem zjistila, 
že je skutečný, jde tohle stranou. Jedním 
z nejsilnějších momentů ve filmu pro mě 
je, když chlapec říká mamince, že se v 
nebi potkal se svoji sestrou, která zemřela 
ještě před porodem. Žádné divácké oko 
nezůstane suché a nezůstalo ani to moje. 

Celý film je natočen v takové příjemné 
atmosféře a náladě. Věřící člověk se cítí 
povzbuzen a naplněn nadějí. Takhle jsem to 
alespoň cítila já. Film je natočen na motivy 
skutečného příběhu a po zhlédnutí jsem si 
uvědomila, že nebe je pro mě velikou nadějí, 
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zamyšlení
Stanislav Piętak, můj duchovní Rocky Balboa

nadějí na to, že život nekončí tady na zemi, 
ale jako křesťanka se můžu těšit na něco 
krásného a věčného.

 Drama, USA, 2014, 100 minut, Režie: 
Randall Wallace.

Agáta Stařičná

Ve sboru v Těrlicku máme každé úterní 
dopoledne menší biblickou skupinku, 
kterou končíme společnými modlitbami. 
Při těchto modlitbách mi 12. ledna přichází 
na mysl: „Napiš své svědectví o tom, jakým 
vzorem je pro tvůj život pastor Stanislav 
Piętak.“ Po modlitbách jsem to sdílel i s 
ostatními členy skupinky, ale více jsem nad 
tím nerozvažoval. 

Ve stejný den jsme byli domluveni s 
kamarádem navštívit ostravské multikino 
Cinestar. Poté, co jsme vyřadili všechny 
horory, smyslné komedie, zůstal nám 
v nabídce film Creed. Skvělé, film bude 
navazovat na filmovou sérii o boxerovi 
jménem Rocky. 

Creed hraje v novém filmu mladého boxera 
bez zkušeností a Rocky alias Sylvester 
Stallone ztvárňuje staršího zkušeného 
boxera. Creed trénuje právě pod vedením 
Rockyho. Hlavní myšlenkou filmu je 
předání boxerských rukavic další generaci. 
V závěru představení se Rocky dozví, že trpí 
vážnou chorobou. Oba se domluví, že Rocky 
bude bojovat při chemoterapii a Creed zase 
v ringu. 

Po filmu jdeme s kamarádem na jídlo, 
během kterého 
se mi chlubí svojí 
novou knihou, 
kterou si nedávno 
koupil. Otevírám 
ji náhodně na 
kapitole „Pošli to 
dál“, která ve svém 
úvodu pojednává 
o tom, že pokud 
nás v životě někdo 
ovlivnil, je nezbytné 
sdílet jeho život s 
dalšími a poslat to 

tak dále. 
Film a krátký úryvek z knihy jsem bral 

jako Boží potvrzení toho, co mi Pán toho 
rána položil na srdce. Následující den tedy 
usedám k sepsání svého svědectví.

Pocházím ze sboru z Albrechtic, kde pastor 
Piętak působil od roku 1979 do roku 1992. 
Já jsem se narodil roku 1983. Díky službě 
pastora se k Bohu přibližují oba moji rodiče, 
jejichž víra byla do té doby taková „tradičně“ 
evangelická.

Manželka pastora, Anička, mi říkala, 
že jsem se po jedné z biblických lekcí o 
Elíšovi, což bylo ještě v době totality, začal 
jako malý chlapec modlit každou neděli o 
vznik biblické školy. Vytrvalost této dětské 
modlitby pak sdílela i se svým mužem. Bůh 
si později pastora Piętaka používá právě k 
naplnění této dětské modlitby. Stojí u zrodu 
tzv. křesťanských tříd v Třinci (z nichž 
později vzešla Církevní základní škola v 
Třinci), jakož i katedry křesťanské výchovy 
na Ostravské univerzitě.  

V poslední den roku 2008 prožívám Boží 
povolání k dálkovému studiu teologie. 
V té době pracuji v občanském sdružení 
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AVE. Toužím nejen po studiu, ale i po 
práci v církvi s mládeží na plný úvazek. 
Tehdejší biskup Stanislav Piętak mi nabízí 
místo pastoračního pracovníka s mládeží v 
těšínsko-havířovském seniorátu. 

Ve svém svědectví chci vybrat 3 důrazy, 
které skrze pastorův život hluboko pronikají 
i do života mého.

1) Zanícenost pro Krista
O Ježíši Kristu se dá kázat dvěma způsoby, 
teoreticky nebo prakticky. Něco, co se nedá 
intelektuálně předat ani napodobit, ale 
vychází pouze ze živého vztahu s Kristem, 
kdy při vyslovení jména „Ježíš“ víte, že 
kazatel Ježíše miluje celým srdcem, čtete 
to na jeho tváři, vnímáte obrovskou lásku 
a zároveň nesmírnou Boží bázeň. A tuto 
zanícenost pro Krista u bratra Stanislava 
pozoruji. 

2) Zanícenost pro Boží slovo
Pastora Piętaka znám spíše jako tichého a 
klidného člověka, ale jednou jsem ho viděl 
praštit pěstí do stolu, a to ve věci odklonu 
církví od Božího slova. S plamenem v 
očích tehdy řekl: „Bratři, jestli uhneme ve 
věci Božího slova třeba i o jediný kousíček, 
bude to mít nedozírné následky pro další 
generaci.“ 

3) Zanícenost lásky k druhým lidem 
S emeritním biskupem Piętakem se 
potkáváme při návštěvě jednoho umírajícího 
člověka v třinecké nemocnici. Čeká nás 
společná cesta z nemocničního pokoje k 
východu z nemocnice. Najednou bratr 
Piętak zpozoruje na druhé straně chodby 
maminku s dítětem, rozbíhá se za nimi. 
Kluka objímá a s maminkou vede rozhovor. 
Po chvíli se rozloučíme, ale než stačíme z 
nemocnice vyjít, pastor se mi znovu ztrácí z 
dohledu, vidím, jak objímá muže v přibližně 
stejném věku, jako je on sám.

Vybavuje se mi i další zkušenost. Naši 
předsvatební přípravu absolvujeme v 
domácnosti manželů Piętakových ve 
Smilovicích. Nejcennější lekce nás však 
čeká až u vchodových vrátek. Manželé i po 

našem rozloučení neodchází domů, ale stojí 
u vrátek oba v objetí ještě další dvě minuty. 
Nastupujeme do auta, otočíme se, jedeme 
nějakých 200 metrů. Po celou dobu, kdy nás 
mohli ještě vidět, stále tam stojí a občas i 
mávají. 

S mojí ještě tehdy snoubenkou Market jsme 
si řekli, že takovým způsobem se chceme 
loučit s návštěvami i my.

Na území těšínsko-havířovského seniorátu 
se potkávám s lidmi, kteří i po třiceti, čtyřiceti 
letech vzpomínají na silný duchovní odkaz, 
který pastor v jejich životě zanechal. Z jeho 
života si beru příklad v tom, že Bohem 
povolaný služebník může ovlivnit celou 
generaci lidí. 

Nechci tvrdit, že pastor Piętak je ideální 
člověk. Každý bojujeme v různých oblastech 
s tělesností, ale v mém životě zanechal 
nesmazatelnou stopu. Jeho zanícenost pro 
Krista, Boží slovo a lásku k druhým lidem 
utváří i můj život. 

Stál po boku v nejdůležitějších momentech 
mého života, křtil mě, oddával a pochovával 
naši dcerku Kristýnku. 

Vím, že se podobné články píšou spíše 
jako vzpomínka na lidi, kteří již tento svět 
opustili, ale to je velká škoda. Proč nepsat 
podobná svědectví už za jejich života? Bratr 
Stanislav Piętak je pro mě duchovní Rocky 
Balboa. 

Lukáš Sztefek
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Tolerance v Novém Zákoně - 2. část 

Tajemství
Radujte se, radujte se za všech okolností. 
Ústřední věta tohoto rozjímání. Dostal se mi 
do rukou film s názvem Tajemství. Film, nebo 
říkejme tomu dokument, řeší situaci, že když 
si někdo umane, chci kolo, holku, peníze, 
dostane to. Popisují tam následující: ráno se 
probudím, budu si myslet, že nestihnu nic, 
ujede mi autobus, přijdu pozdě, a naše mysl 
se tím začne zaobírat. A vskutku mi autobus 
ujel, nestihl jsem to. Doporučují myslet si, že 
vše bude v pořádku, stihnu autobus, nic mě 
nerozhodí, vyšlo to. 

Jak to vše má fungovat? Odkazují se 
na přitažlivost, budeme-li si něco přát, je 
potřeba na to myslet, vyvolat tak magnetické 
pole, a ono to vše přijde. Aby to nebylo 
tak jednoduché, je potřeba si, řekněme, 
vsugerovat do mysli, že danou věci již 
máme, dále je nutné být vděčný za danou 
věc, děkovat, mít v mysli lásku k druhým. 

Nechci tady řešit otázku, zda to funguje 
nebo ne, zda to jsou světské výmysly, 
báchorky, ale chci se zamyslet nad tím 
nejdůležitějším. Nám také bylo sděleno 
Tajemství, to nejdůležitější, že Bůh je láska, 
že daroval sebe sama. To tajemství, že máme 
myslet především láskou, že máme být 
vděční, a to ostatní nám bude přidáno. 

Věř, ty nedochůdče, že je tu někdo větší 
než ty, věř a uvidíš hory přenášet, pros a 
bude ti dáno. Jaká to analogie s tím filmem. 
Ale je zde zásadní rozdíl. Kristus říká, pros 
a bude ti dáno, bude-li to ve shodě s jeho 

vůlí. Odpouštěj, bude ti odpuštěno, pohlížej 
na každého s láskou, nemysli na nikoho ve 
zlém. 

Velmi nerad bych vás ale viděl v přijetí 
náboženství prosperity. Sám Kristus nikdy 
neslíbil blahobyt, ale slíbil, bude-li to ve 
vašich možnostech, žijte spolu v míru. 
Žijeme-li v míru s druhými, i nám je lépe. 
Budeme-li více dbát na to, co dává Kristus, 
obdržíme velké bohatství, život věčný. 
Nikdy jsem neřekl a věřím, že ani Kristus, 
že nemáme nic vlastnit, řekl, že vlastnit 
můžeme, ale chovejme se, jako bychom 
nevlastnili, hromaďme si nebeské bohatství, 
ne to, co ničí mol a rez, zloději vykopávají a 
kradou. 

Pokud tento článek v tobě vyvolal zmatek 
či chaos, věř, že veškeré to tajemství je 
skryto v Bibli, v jednom malém slově – to 
slovo láskou jest – aby láska nebyla frází, 
záleží jen na nás.

Mairoslav Gump

Tak jako Kristus, ani apoštolové nemohli 
tolerovat učení a náboženské obřady, které 
přivádějí lidi do duchovního otroctví a 
záhuby.

V městě Lystra uzdravil Pavel chromého 
od narození. Lidé plní úžasu klasifikovali 
Pavla a Barnabáše jako bohy. Rozhodli se, 
jistě z vděčnosti a z obdivu, že je budou 
uctívat jako bohy. Pohanský kněz dal přivést 
k bráně ověnčené býky a chtěl je apoštolům 
obětovat. Apoštol Pavel tento projev obdivu 
a uctívání rozhodně odmítnul. K jejich 

snaze uctívat ho jako boha byl naprosto 
netolerantní. Řekl jim rozhodně: Co to 
děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako 
vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto 
marných věcí obrátili k živému Bohu.“  
Sk.14,11+18.

Na ostrově Kypru přijali Pavel a Barnabáš 
pozvání od vzdělaného místodržitele 
Sergia Pavla, který měl zájem o zvěst 
Božího slova. Když kouzelník Elymas, 
který působil na dvoře místodržitele, viděl, 
s jakým zájmem místodržitel poslouchá 
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Boží slovo, vystoupil proti apoštolům a 
snažil se odvrátit místodržitele od víry. 
Apoštol Pavel netoleroval kouzelníkovu 
snahu udržet místodržitele pod svým 
kouzelnickým vlivem a vystoupil radikálně 
proti: „Ty svůdce všeho schopný, synu 
ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už 
přestaneš podvracet přímé cesty Páně? Nyní 
na tebe dopadne Boží trest: Oslepneš…“ 
„Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, 
pln údivu nad učením Páně.“  Sk.13,8-12. 

Apoštolové Pavel a Silas byli v městě 
Filipis a setkali se tam s dívkou, která měla 
věšteckého ducha. Když šli do modlitebny, 
šla za nimi a volala: „Toto jsou služebníci 
nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke 
spáse.“ Dělala to mnoho dní. Pavlovi to bylo 
proti mysli. Řekl tomu duchu: „Ve jménu 
Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel.“ 
Duch odešel. Přestala věštit. Její majitelé 
ztratili zdroj výdělku. Pavel byl k věšteckému 
duchu netolerantní. Když její páni zjistili, 
že přišli o svůj zisk, zorganizovali vzpouru 
proti apoštolům a obvinili je, že pobuřují 
město. Soudcové je dali zbičovat a uvěznit. 
Ve vězení oslavovali Boha zpěvem. Jaký byl 
výsledek uvěznění? Strážce vězení uvěřil s 
celou rodinou v živého Boha. Sk.16,16-18. 

V Bibli čteme, že i apoštolům nebylo 
tolerováno nesprávné jednání. Apoštol Jan 
dostal zjevení o svatbě Beránkově. Byl plný 
úžasu a padl andělovi k nohám. Sám tu 
událost zapsal: „Tu jsem padl na kolena k 
jeho nohám. Ale on mi řekl: Střez se toho! 
Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratří. 
Před Bohem poklekni!“ Zj.19,9. Když pak 
viděl apoštol Jan nádheru nové Země, padl 
opět na kolena před andělem: „A když jsem 
to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena 
k nohám anděla. Ale on mi řekl: Střez se 
toho! Jsem jen služebník jako ty a tvojí bratří 
proroci. Před Bohem poklekni.“ Zj.22,8-9.

Apoštol Pavel píše: „Když pak Petr přišel 
do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti 
němu… Nejprve jídal společně s pohany… 
když přišli někteří lidé z okolí Jakubova, 
začal couvat a oddělovat se. Spolu s ním 
se takto pokrytecky chovali i ostatní židé. 
Řekl jsem Petrovi přede všemi: Jestliže 
ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi 

židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby 
ho dodržovali?“ Pavel jako učitel Kristova 
učení nemohl tolerovat pokrytecké jednání 
apoštola Petra. Gal.2,11. 

 Do galatských sborů, kde Pavel působil, 
začali přicházet židovští zvěstovatelé, kteří 
přinášeli do těchto sborů jiné evangelium a 
mnohé ovlivnili. Pavel členům sborů napsal: 
„Divím se, že se tak rychle odvracíte k jinému 
evangeliu. Někteří lidé vás zneklidňují a 
chtějí Kristovo evangelium obrátit v opak. 
I kdybychom my nebo sám anděl z nebe 
přišel hlásat jiné evangelium, budiž proklet. 
Znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá 
jiné evangelium, budiž proklet!“ Gal.1,6-9. 
„Vy pošetilí galatští, kdo vás to obloudil, 
vždyť vám byl tak jasně postaven před oči 
Ježíš Kristus ukřižovaný… Začali jste žít z 
Ducha Božího a teď spoléháte sami na sebe?“ 
Gal. 3,1. „Jak to, že se zase navracíte k těm 
bezmocným a ubohým mocnostem a chcete 
se jim dát znovu do otroctví? Dodržujete 
ustanovení pro dny a měsíce, období a roky! 
Bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, 
nebylo nakonec nadarmo.“ Gal.4,9-10. Pavel 
nemohl souhlasit s falešným evangeliem 
a velmi radikálně je odmítnul. Tolerovat 
falešné evangelium by znamenalo souhlasit 
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s hroznou duchovní infekcí.
V dopisech sedmi sborům v Malé Asii 

ukazuje Pán Ježíš, co je příčinou šíření 
duchovní a mravní nákazy v Církvi. Tak, jak 
není možné tolerovat viry a bakterie v těle 
člověka, tak není možné tolerovat duchovní 
viry a bakterie hříchu v těle Církve.

Sboru v Efezu píše: „Mám proti tobě, že 
už nemáš takovou lásku jako na počátku. 
Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a 
jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe!“ Zj. 
2,4.

Sboru v Pergamu píše: „Mám proti tobě, 
že máš u sebe zastánce učení Balaámova… 
který učil svádět syny Izraele, aby se 
účastnili modlářských hostin a smilnili. 
Proto se obrať… přijdu a budu s nimi bojovat 
mečem svých úst.“ Zj.2,14.

Sboru v Thyatirech píše: „Mám proti 
tobě, že trpíš ženu Jezábel, která svádí 
moje služebníky ke smilstvu a k účasti na 
modlářských hostinách… Sešlu na ni nemoc 
a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní 
cizoloží.“ Zj.2,20.

Sboru v Sardách píše: „Podle jména jsi 
živ, ale jsi mrtev. Probuď se a čiň pokání. 
Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází 
zloděj.“ Zj.3,2.

Sboru v Laodikeji píše: „Vím o tvých 
skutcích; nejsi studený ani horký. Ale že jsi 
vlažný, vyplivnu tě ze svých úst. Jsi ubohý, 
slepý a nahý. Vzpamatuj se tedy a čiň 
pokání.“ Zj.3,15.

Kristova přísnost a rozhodnost vyjádřená 
v těchto slovech je důkazem, jak mu velice 

záleží na tom, aby křesťané žili kvalitním, 
duchovně a mravně zdravým životem, 
aby bděli a rozhodně odmítali všechny 
viry hříchu a bojovali dobrý boj víry proti 
veškerému duchovnímu a mravnímu zlu. Je 
to zápas o zachování svatosti a věrnosti na 
cestě do Božího království. Žádná tolerance 
s duchovními viry hříchů nemá místo v 
životě člověka, který následuje Krista. 
Kristus, který si nás zamiloval a velmi mu 
záleží na našem duchovním zdraví a na 
opravdové kvalitě našeho života, dává 
nám každý den své Slovo, které je zdrojem 
duchovního zdraví. Dává nám také rady, 
co máme dělat, aby duchovní a mravní 
viry hříchu nezničily náš osobní život, naše 
vztahy, kvalitu našeho zemského života a 
jasnou perspektivu do budoucnosti a jistotu 
věčného života v Božím království. Je velmi 
důležité, abychom brali vážně všechna 
Kristova zaslíbení i varování. „Já jsem světlo 
světa; kdo mne následuje, nebude chodit ve 
tmě, ale bude mít světlo života.“ Jan 8,12. 
„Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé 
slovo a věří tomu, který mě poslal, má život 
věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze 
smrti do života.“ Jan 5,24. „A nevstoupí tam 
nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, 
nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově 
knize života.“ Zj.21,27. „Blaze je těm, kteří 
slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Luk.11,28. 
Pro každého křesťana platí Kristova slova: 
„Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný 
věnec života.“ Zj.2,10.                                                  

Stanislav Kaczmarczyk                                                            

fejeton
Nepiš pastelkou! Navíc neostrouhanou!
Znáte ten pocit, kdy si myslíte, že máte 
nejlepší, nejúžasnější, nejempatičtější, 
nejchytřejší a nejskvělejší děti na světě? Tak 
přesně ten pocit jsem měla jednu neděli. A 
pak přišel pracovní týden, který mě srazil o 
pár kilometrů níž, abych nejspíš nebyla moc 
domýšlivá. 

Čekáme s kamarádkou na naše děti ve 
vestibulu školy. Konečně se vyřítí z chodby. 

Jen co mi dcera řekne „ahoj,“ všimnu si, že 
Hello Kitty, kterou má na tričku a která byla 
ještě ráno bílá, nyní hraje všemi barvami. 
„Co se ti stalo s tričkem,“ ptám se, protože 
sice dnes měla kreativní kroužek, ale na 
ten si nosí takzvané provozní oblečení, 
tedy vhodné k ušpinění (nebo spíš k totální 
destrukci). „Sem si ho asi nabarvila nebo co. 
Sme malovali s pastely,“ chlubí se dcera. 
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„No a co náhradní triko,“ divím se. „Sem 
si ho zapomněla nandat,“ odpovídá lehce 
provinile a odchází do šatny.

Za několik dlouhých minut, během kterých 
by se oblíkla i stonožka, z šatny vychází. 
„Můžeme jít,“ hopsá před námi dcera s 
kamarádkou. „Kde máte boty,“ zvýším 
hlas, protože jsou obě v papučích. „Hihihi,“ 
smějou se a utíkají zase zpět, zatímco my 
máme další minuty na pokec.

Doma se rozhodnu prolustrovat aktovku. 
Nedojedená svačina a nevypité pití jsou 
každodenními stálicemi. Vybalím množství 
papírků a sáčků. Pak pouzdro. Seberu 
odvahu a otevřu ho. Čekám pastelky 
nezastrčené do gumiček, spoustu ústřižků 
nebo prupisky, které nejsou její, ovšem to, 
co najdu, mě znovu překvapí, z čehož plyne, 
že člověk si nesmí myslet, že už je připraven 
na vše. 

Najdu totiž – prakticky nic. Kromě 
pomalované ruličky toaletního papíru, 
jednoho pera a čtyř špačkovitých tupých 
pidipastelek, se kterými by nenakreslil nic 
ani Monet, je  v pouzdře prázdno. „Kristýno,“ 
zařvu, „kde jsou všecky pastelky?“ Přišourá 
se. „No já nevim, asi doma sem je nechala. 
Nebo možná ve škole.“ „A kde je guma? 
Další pero? Kde jsou všecky tužky?“ mám 
chuť bušit hlavou do skříně. „To nevim. Asi 
sem je někde zapomněla.“ Vstávají mi vlasy 
hrůzou. Jak je to možné, že zrovna JÁ, která 
si zakládám na spolehlivosti, mám takovou 
salámistku? Musím se na třídních schůzkách 
podívat, jestli paní učitelce náhodou neraší 
svatozář. Hlavně, že se každý den ptám, 
jestli je pouzdro v pořádku a jestli jsou tužky 
a pastelky ostrouhané. 

Z aktovky vybalím také pololetní 
písemnou práci z matematiky. Obrovská 
jednička, to je šikula! Stihla i příklady, které 
byly navíc. Radost mi mírně naruší vzkaz 
hned u známky: „Nepiš pastelkou! Navíc 
neostrouhanou!“ Kamarád, který je u nás 
na návštěvě, si písemku prohlíží a hlasitě 
se chechtá. V jeho smíchu je slyšet úleva, 
že něco takového nemá doma. Kdybych 
chtěla být hodně přísná, řekla bych, že 
polovinu čísel v písemce kvůli drápání 
tupou pastelkou nejde přečíst, ale paní 

učitelka má zřejmě dost dobré vůle v zásobě 
a vždy viděla (chtěla vidět) to správné číslo. 
Doufejme, že hromady dobré vůle má k 
dobru i do dalších let. 

Písemnou práci z češtiny, která také měla 
ze školy dojít, naopak nenajdu. Při dotazu 
se dozvím: „Ale mamko, já jsem si ji tam 
určitě někde dávala, fakt.“ Loučím se s tím, 
že bych ji někdy viděla. 

Další den připomínám dceři, aby konečně 
půjčila své kamarádce sešit z angličtiny, 
protože holčina byla nemocná, potřebuje 
si něco dopsat a za pár dnů bude z učiva 
zkoušená. Předávka se nicméně nezdaří 
ani ten den, ani další. Zbývá den poslední. 
Vyzvedávám dceru z družiny a ptám se, 
zda spolužačce sešit poskytla. „Ne,“ chytne 
se leknutím dcera za hlavu. „Tak jí ho předáš 
odpoledne ve skautu,“ nadhazuji poslední, 
ale opravdu poslední možnost. „Hlavně 
ho teď musíme vzít ze školy domů. Je v 
aktovce?“ Ne, v aktovce sešit není, jak jinak. 
Začínám být trochu, trochu naštvaná. „Půjč 
si klíče na vrátnici a vrať se pro něj do třídy,“ 
říkám dcerce. S mrmláním poslechne. 
Ze třídy se vrací po několika minutách 
se zkormouceným výrazem: „Mami, on 
tam není, fakt. Ani v kaslíku, ani vzadu.“ 
„Opravdu ses pořádně dívala?“ Ne, že bych 
jí nevěřila, ale ona je přesně ten typ, co v 
lednici nenajde máslo, i když je tam pět na 
sobě hned u dveří. „Jo, dívala jsem se dobře, 
fakt.“ „Tak pojď,“ vzdychnu, „co se dá dělat, 
nejspíš je doma a předevčírem jsme ho 
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ze života sboru
Pohřby, jubilanti
Lednové pohřby
Zbigniev Nikodem
Gustav Kubiczek
Anna Sikorová

Lednoví jubilanti
Karel Badura
Helena Kropová

Alfred Krucina
Žofie Matulová
Josef Brzežek
Hildegarda Waniová
Libuše Horvathová
Věra Guznarová
Ruth Šturmová

Oznámení
Bratři a sestry,
jistě jste v médiích zaznamenali příjezd prvních 
skupinek křesťanských uprchlíků z Iráku. 
Momentálně bydlí u Jihlavy, aklimatizují 
se, procházejí úředními formalitami a učí se 
česky. Čeká se na příjezd dalších uprchlíků, 
celkem by jich mělo dorazit 153. Po vyřízení 
potřebných věcí a zvládnutí základů češtiny 
by se měli přesunout do různých míst v celé 
republice. Přesídlení zaštiťuje Nadační fond 
Generace 21 (http://www.gen21.cz/). 

Křesťanských uprchlíkům můžete pomoci 

finančně prostřednictvím účtu 216 459 128 / 
0600, je možné také domluvit se s nadačním 
fondem na poskytnutí jiné pomoci – hmotné, 
pomoc s učením češtiny atd. Některé sbory 
či skupiny lidí se rovněž chystají angažovat 
v následné integraci uprchlíků, poskytnout 
jim ubytování a pomoci se začleněním do 
společnosti. Potřebné jsou samozřejmě i 
modlitby za bezproblémový průběh přesídlení 
uprchlíků a hladký začátek jejich nového 
života v naší vlasti. Více podrobností a aktuální 
informace najdete na webových stránkách 

přehlídly.“ 
Doma společně prohrabáváme poličku 

se školními věcmi. Sešit nikde. Už jsem 
naštvaná, což také dceři sděluji. „Není 
doma, ve třídě pod lavicí, ani vzadu. Tak kde 
je? Odevzdávali jste ho paní učitelce?“ „Ne, 
neodevzdávali, fakt,“ dušuje se. „Takže kde 
je?“ Za chvíli mi začne cukat oko. „Já nevim, 
fakt,“ tváří se, že by se kámen ustrnul.

No nic. Přesně mířenými, naštvanými 
údery datluji mamince holčičky a zároveň 
mojí kamarádce (sdílené trable, poloviční 
trable), zprávu, že ten hloupý sešit 
opravdu nemůžeme najít a že se moc 
omlouvám. Vzápětí mi přijde odpověď, 
plná rozesmátých smajlíků: „Kristýnka ten 
sešit předala N. už ve škole.“ Nevím, jestli 
sním či bdím, a konzultuji obsah zprávy s 
dcerou: „Jo vlastně,“ povídá nevzrušeně 
a dál konzumuje polévku. Udělala jsem 
někomu něco?

Vzpomínám si na rozhovor, který jsme 
s tou stejnou kamarádkou vedly dřív, než 

holky šly do první třídy, a jak mi vykládala: 
„Ty to budeš mít dobré, Kristýnka bude 
taková ta pečlivá holčička, co si věci 
bude udržovat v pořádku, bude si všecko 
pamatovat, bude hezky psát...“ Mýlila se 
zhruba stejně jako ten maník ve čtyřicátých 
letech, co předpovídal, že vynález televize 
nemá žádnou budoucnost. 

Ale stejně… Mám nejlepší, nejúžasnější, 
nejempatičtější, nejchytřejší a nejskvělejší 
děti na světě.

JF - NL
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co nás čeká

- 12., 19. a 26. února se budou konat 
shromáždění v postní pátky, vždy v 17 hodin 
v sále.
- Cestovatelská projekce a vyprávění z 
cest, jak Ladislav Zibura šel 40 dní pěšky do 
Jeruzaléma, se bude konat v KASS Střelnice 12. 
2. v 18 hodin. Vstupné 120 Kč, studenti 90 Kč. 
- Srdečně vás zveme na přednášku Jeronýma 
Klimeše, předního českého psychologa, 
která se uskuteční v rámci Roku rodiny, 
vyhlášeného Slezskou církví evangelickou a. 

v., a Národního týdne manželství v sobotu 13. 
února 2016 v 15:00 hod. v evangelickém kostele 
v Písku u Jablunkova.

Téma přednášky: Rodina jako systém. 
Správně fungující rodina je zároveň dobrým 
předpokladem kvalitní vyspělé společnosti a 
národa.
- Setkání lidí existujících na okraji 
společnosti, příbuzných a přátel závislých 
osob, ohrožených návykovým jednáním, se 
bude konat v sobotu 13. února od 9 do 15 hodin 

nadačního fondu. 

Přátelé, možná máte občas pocit, že byste 
někomu chtěli pomoci ve složité finanční 
situaci, ale nějak nemáte vhodnou příležitost. 
Pře pár dny se mi dostal do ruky mail-dopis 
jedné studentky studující v Praze, obor 
sociální, žádající o finanční pomoc. Je od tří 
let na vozíčku a před několika týdny ji obrali 
o peníze. Je z Moldávie a má rodiče - důchodce 
v Moldavii. V převážné většině tyto maily 
mažu, ale udělal jsem výjimku. Navštěvuje 
Těšínskou charitu, nabídnul jsem jí setkání v 
Těšíně, abych si ověřil pravdivost a případně 
jí pomohl. Setkání proběhlo, vypili jsme 
spolu kafe, navštívili těšínskou charitu, kde 

se doučuje český jazyk, znali ji tam. Myslím, 
že to je správný člověk potřebující pomoc. 
Obracím se na vás, pokud máte pocit, že byste 
se chtěli do pomoci zapojit, posílám bankovní 
spojení, jakákoliv částka jí určitě moc pomůže. 
Nakonec si máme poklady ukládat v nebi a 
toto vidím jako příležitost. Nechala mi kopie  
svých dokladů. Mimochodem má elektro 
vozík, který má v nájmu, který činí 1000 Kč na 
měsíc. Přibližně za měsíc by měla opět přijet 
opět do Těšína, mohu vás pak informovat. 
Milan Kantor.

Číslo účtu: 2500910552/2010, Mariana Morari, 
můžete jí i zavolat na číslo  776891853, odvolejte 
se na Milana Kantora.

Kdo je Ježíš? Na tuto otázku 
se snaží dát odpověď film 
uznávaného producenta 
Johna Heymana. Ten se 
svým týmem strávil devět 
let vytvářením prostředí 
Palestiny prvního století, 
aby mohl natočit film o 
jedinečném životě Krista, 
který zásadně ovlivnil celou 
historii lidstva. Výsledkem 
jeho práce je autentický a nadčasový snímek Ježíš. Toto dílo, natočené podle skutečných událostí 
zaznamenaných v Bibli, je nejen realistické a historicky věrné, ale jak ukazují ohlasy diváků po 
celém světě, tento výjimečný příběh je stále živý a má co říci i člověku v dnešní době. Filmovalo se 
přímo v Izraeli, na místech popsaných v Bibli. Celkem 45 herců a více než 5000 komparzistů bylo 
vybráno z oblasti Středního Východu. Týmy specialistů velmi důkladně studovaly dobové oblečení, 
architekturu, zvyky a jídla, díky čemuž se film Ježíš mohl stát nejvěrnějším filmovým zpracováním 
Ježíšova života. 

Milí čtenáři, v úterý 22. března budete mít možnost pozvat své přátele a známé na tento jedinečný 
snímek do kina Central v našem městě. Již nyní můžete přemýšlet, koho pozvete. Zakrátko budou 
k dispozici i osobní pozvánky a ve městě budete moci narazit i na reklamní poutače propagující 
tento mimořádný film. Nenechte si ujít tuto příležitost a modlete se za vaše blízké, za ty, které 
chcete oslovit s pozváním, i za celé město, aby se kinosál naplnil lidmi s otevřeným srdcem.
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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.

Redakce NL

Členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), Radka Krawiecová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).
Editace: Jana Foberová
Tisk: Martin Stařičný
Zodpovídá: Jana Foberová

Kontakt na redakci: noviny.rozvoj@
centrum.cz

Základní informace a pravidla inzerce
Inzeráty je možno podávat písemně u stánku NL nebo zasílat na e-mailovou adresu redakce (níže). 

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

inzerce

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

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

Výuka hry na hudební nástroje a čtení  
Bible: v přístavbě kostela probíhají tyto 
bezplatné lekce 1 x týdně po 1 hodině: 
Kytara – klasicky, Kytara – doprovodná, 

Klavír (klávesy) – klasicky, Klavír (kl.) 
– akordy + melodie, Klavír (kl.) – pouze 
akordy, Čtení Bible s kytarou. Určeno: Pro 
každého, i nečleny církve. Čas: Po domluvě, 
buď každé pondělí dopoledne nebo každé 
útery odpol. 1 hodina. Přihlášky, kontakt: 
ing. Kantor Milan, 721 109 841, kantormi@
seznam.cz. 

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. 

Milí čtenáři,
děkujeme vám za váš zájem o Nedělní listy. Pokud máte nějaké dotazy, připomínky, náměty 

na další články nebo vlastní texty, které bychom mohli uveřejnit, neváhejte se na nás obrátit! 
Můžete nám psát na mail noviny.rozvoj@centrum.cz nebo se obrátit na některého z našich 

redaktorů (jmenný seznam najdete níže) nebo prodejců u stánku. 
Připomínáme také, že články a archiv Nedělních listů je celý dostupný na webových 

stránkách www.nedelnilisty.cz. Těšíme se na na vaši návštěvu! 

ve středisku Karmel ve Smilovicích. Posláním 
programu je motivace jednotlivce na přechod 
k zodpovědnému životu, nalezení řešení 
osobního problému, nabytí smysluplného a 
plnohodnotného životního stylu, a podpora 
klienta žít v trvalé abstinenci. Program je 
koncipován na základě biblických principů 
na vedení jednotlivce ke kroku víry: odborné 
přednáška, tematické zamyšlení, svědectví 
osob, evangelizační slovo, doprovodný 
program, pohoštění a oběd. Více informací na 
telefonu 608 613 411.

- Zveme všechny sportovní nadšence na 
Sportovní den M-SEM 2016 do Velké Bystřice 
nedaleko Olomouce, který se uskuteční 13. 
února 2016 od 10 hodin. Startovné činí 50,- 
Kč, více informací na http://moravskoslezsky.
semcr.cz/. 
- Duchovně-zážitkový víkend se bude 
konat 19. – 21. 2. v Zábřehu. Pořádá 
Moravskoslezská mládež. Více informací na 
http://moravskoslezsky.semcr.cz/.
- Tradiční pochod Kudy Komenský nechodil 
se bude konat 11. – 13. března v Šumperku. 
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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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