
Slovo editora
Milí čtenáři, 
máte v rukou březnové číslo, které je v 

určitých ohledech zvláštní.
Předně, momentálně máme dobu půstu, 

pak přichází zprvu smutné, ale pak 
radostné období Velikonoc, kdy se společně 
těšíme ze vzkříšení našeho Pána. Oběma 
těmto obdobím se v tomto čísle věnujeme.

Zvlášť bych vás však chtěla upozornit na 
úvodník. Jak již bylo avizováno minule, 
představení misijních organizací skončilo. 
Nově jsme pro vás přichystali sérii 
svědectví. A začneme svědectvími opravdu 
dechberoucími: těmi, které můžeme slyšet 
od uprchlých iráckých křesťanů, kteří v 
těchto dnech přichází do České republiky. 

Možná vás při čtení bude mrazit v zádech. 
Ale jsme přesvědčeni, že je nutné znát 
realitu a zamyslet se, co z ní vyplývá pro 
nás: Jak bychom se měli zachovat? Co by 
udělal Ježíš? Více tedy v úvodníku. 

Abychom však jen nepropadali skepsi, 
poskytl nám bratr misionář Kristian Lande 
svůj článek, ve kterém píše o velkém 
křesťanském probuzení v muslimském 
světě. 

V neposlední řadě se u nás ve sboru koncem 
února konalo sborové shromáždění. V 
tomto čísle si můžete přečíst výstupy z něj: 
zprávu o stavu sboru i jednotlivých složek, 
přehled financí či novinky, které vyplynuly 
z hlasování na sborovém shromáždění. 

Požehnaný březen vám za redakci přeje
                                   Jana Foberová  

„Už vás nemůžeme 
chránit, zabíjení 
křesťanů je normální...“
May: Na check pointu zabili manžela mé 
sestry a jeho bratra. Také můj strýc byl 
zabit, výbuchem nálože v autě použitém 
jako bomba. Při pouliční přestřelce stříleli 
po křesťanech, mého syna přitom postřelili, 
kulku má stále v těle a před jeho očima mu 
zabili kamaráda. Na ulici náhodně stříleli do 
křesťanů.

Naiel: Sledovali mě. Sledovali, jak jezdím do 
práce, stříleli na mé auto a chtěli mě zabít. 
Vedle sebe jsem měl v autě mladšího syna, 
ale Pán nás ochránil. V té době nám jeden 
plukovník irácké armády, člen Národní 
gardy v Bagdádu, řekl: „Už vás nemůžeme 
chránit, protože zabíjení křesťanů je už teď 
normální“.

David: Pocházíme z Mosulu. Bylo tam velké 
pronásledování křesťanů. Mnoho lidí zabili. 
Zastřelili i naše příbuzné. Kdyby dnes někdo 
přišel do mého domu, pokud tam ještě stojí, 

viděl by, jak je 
plný stop po 
střelách. Můj 
nábytek byl 
plný kulek 
a průstřelů 
po kulkách. 
Děti cestou 
do školy 
viděly, jak lidi 
podřezávají , 
což pro ně bylo  
traumatizující 

(dceři bylo tehdy 6 let). Viděly pobité lidi, 
muže, ženy, děti. Muslimové cestou do 
školy moje děti zastavovali a ukazovali jim 
sťatá těla a říkali: „Toto jednou uděláme 
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vám“. Kvůli tomu všemu a psychickému 
stavu našich dětí jsme museli odejít. Hrozila 
nám smrt.

Halah, Salwa, Hanaa (tři svobodné ženy): 
Zabili naše rodiče. Když IS zaútočil na 
Mosul, byly jsme vyděšené, jako ženy jsme 
neměly nikoho, kdo by nás chránil. Když 
útoky začaly, slyšely jsme děsivé příběhy, 
co se dělo křesťanům, o ženách, jak jsou 
znásilňovány nebo brány za sexuální 
otrokyně. Bály jsme se především únosu, 
protože v té době jsme za studiem dojížděly 
do Mosulu. Denně jsme jezdily do školy a 
viděly jsme, jak druhé unášejí, viděly jsme 
výbuchy aut s náložemi v křesťanské části 
Mosulu. Příbuzní z matčiny i otcovy strany 
byli při dělostřelecké palbě zabiti.

6. srpna 2014 bylo velké horko. Probíhalo 
ostřelování města a boje zintenzivňovaly. 
Neměly jsme jinou volbu, než utéct, byť 
jsme nevěděly kam. Vzaly jsme doklady a 
to málo peněz, co jsme měly, a vydaly se na 
cestu. Byly jsme na cestě skoro tři dny bez 
jídla a koupele. Cestou jsme jiným rodinám 
pomáhaly nést malé děti. Děti plakaly 
kvůli žízni a hladu, ale nikdo jim neměl co 
dát. V Erbílu jsme spaly v parku. Pak jsme 
se doslechly, že je v blízkosti škola, kde 
dovolují křesťanským uprchlíkům přespat, 
tak jsme tam šly a později se přestěhovaly 
do velkého uprchlického tábora Asthi City2.

Žijeme zde v plechovém kontejneru a 
v tom vedru myslíme, že nám vybuchne 
hlava. Kurdové s námi zachází zle, jsme 
zde cizinci. Není to jen kvůli jinému jazyku, 
ale také proto, že jsme křesťané. Bydlíme 
za městem, takže do obchodů nebo do 
nemocnice je to daleko. Voda tu je, ale není 

pitná. Když ji soused vypil, měl žaludeční 
potíže. Žijeme jako v poušti, pálí tu slunce, 
je tu horko, prach. Stěny pálí tolik, že se jich 
není možné dotknout. Ale nejhorší ze všeho 
je strach.

Najat, vysokoškolská učitelka
Jednoho dne přišla muslimská milice k nám 
a chtěli mě a bratra unést. Byl zázrak, že 
jsme přežili. Pak na náš dům vypálili raketu. 
Mnohokrát mému bratrovi plivli do tváře 
kvůli jménu. Všichni moji bratři a sestry 
zažádali u UNHCR a dostali azyl v USA. Já 
se k nim měla přidat později, protože se můj 
manžel snažil ještě před naším odjezdem 
prodat majetek. Bohužel jednoho dne zmizel 
a již nikdy jsem ho neviděla. Doteď o něm 
nic nevím, ale je takřka jasné, že i jeho zabili. 
Do Erbílu jsem přijela s matkou, starala jsem 
se o ni před její smrtí. Situace v Erbílu není 
lepší. Mám stejný problém - jsem žena a 
jsem sama bez muže, který by mě chránil. 
Kvůli jménu se ke mně chovají zle - moje 
jméno je Israel - ani jsem nemohla získat 
práci. Další problém je jazyková bariéra, 
protože nemluvím kurdsky.

Stále žiji ve strachu, že někdo přijde a 
zabije mě. Když jdu jako žena sama venku, 
bojím se. Necítím se bezpečně. Když se 
vracím domů, jdu jinými ulicemi, abych se 
vyhnula sledování. Navíc mám cukrovku 
a potřebuji stálou léčbu, na kterou padnou 
všechny moje úspory. Snažím se alespoň 
pomáhat uprchlíkům - navštěvuji mnoho 
táborů a pomáhám dobrovolně ženám s 
dětmi, protože se cítím jako oni, i když v 
Erbílu žiji již delší čas.

Přečetli jste si náhodný mix svědectví, 
převzatý z veřejných zdrojů nadace 
Generace  21. Texty jsou redakčně zkráceny 
a jména osob z bezpečnostních důvodů 
změněna.

Když to shrneme, křesťané v Iráku a 
Sýrii mají problém, a to životní. Koho ještě 
nezabili, tomu nezbývá než utéct. Některým 
se to díky Pánu podařilo a pár takových dnes 
máme u nás, takřka na dosah ruky. Skupina 
čtrnácti našich bratrů a sester ve víře 
dorazila v pátek 19.2. do střediska Karmel ve 
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biblické ženy
Míkal: Saulova dcera, Davidova žena
(1.Sam.18, 17-30;  19, 10-17; 25,44; 2.Sam. 
3,14-16; 6, 16-23)

Máme před sebou zase jeden smutný 
životní příběh. Míkal, Saulova dcera se 
mohla stát pramatkou Pána Ježíše. Nestala 
se. Měla pěkný začátek manželství, ale 
smutný konec. Naplnilo se u ní přísloví: 
„Jablko nepadá daleko od stromu.“  Měla 
veliké životní vyhlídky, ale všechno 
bylo marné, Míkal se vydala opačným 
směrem. Přestože měla překrásnou matku, 
ušlechtilého a charakterního bratra, přestože 
se stala manželkou muže, který byl podle 
Božího srdce, nic to Míkal nepomohlo a 
to proto, jak uvidíme později, že pohrdla 
samotným Bohem.

Saul s podlými úmysly nabídl svou starší 
dceru Mérab Davidovi, aby si ji vzal za 
ženu, ale když už měla být svatba, pošlapal 

Saul jejich lásku a provdal Mérab za jiného 
muže. Chtěl tak zkompromitovat Davida a 
vyprovokovat ho, ale přepočítal se, David 
zůstal v klidu a mladší dcera Míkal se do něj 
zamilovala.

Zamilovanost starší dcery se podařilo 
Saulovi zlomit, z toho usuzujeme, že Mérab 
byla „dcerou svého otce“, kdežto Míkal 
nikoli. Míkal se zamilovala do Davida bez 
svolení otce, ba dokonce se nám zdá, že tím 
chtěla otci vzdorovat.

Zamilovaný pár nemůže zůstat tajemstvím 
pro své okolí. I na královském dvoře se 
tato novinka rychle rozšířila, otec král se o 
tom také dozvěděl. Asi ho to dost zarazilo, 
ale na druhou stranu se mu to hodilo. Zase 
měl podlé plány. Davida „hodil“ do rukou 
Pelištejců. Za tímto účelem žádal od Davida 
neobvyklý zásnubní dar, sto předkožek 

Smilovicích.  Zde setrvají zhruba dva měsíce, 
než se přestěhují do připravených bytů v 
Třinci. Někteří občané Smilovic i jiných 
obcí se však nechali strhnout popudlivou 
nenávistí a prokázali svá zatvrzelá srdce. 
Dokonce ani pravdivé informace nestačily 
eliminovat některé ostré slovní výpady. Po 
dvou týdnech se situace poněkud uklidnila.

Radujme se, že máme tu čest osobně 
pomoci těm, kteří trpí pro víru v Ježíše 
Krista. A modleme se za ty, kteří jim zlořečí, 
odmítají je a  staví se tak do role jejich/
našich nepřátel. Některé názory, řevnivost 
a arogance nás mohou popouzet k hněvu a 
izolaci, nebo také můžou být prověrkou naší  
oddanosti Bohu a jeho učení:

„Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: 
Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, 
kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří 
vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám 
ubližují.“ Lukáš 6, 27-28

Jestliže se postavíme jen na jednu 
stranu barikády, na stranu spasených a 
pronásledovaných, co se stane se stranou 
druhou? Ti, co házejí zápalné láhve, ať už 
slovní nebo skutečné, budou nejspíš na cestě 

do záhuby, do hořícího jezera, do věčné 
smrti. Lékaře však nepotřebují zdraví, ale 
nemocní a Ježíš přišel pozvat hříšníky. 

„Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, 
můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť 
i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li 
dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za 
to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i 
hříšníci.“ Lukáš 6,32-33

A tak ruku v ruce s pomocí lidem z 
rodiny víry, kteří se ocitli v ohrožení života, 
modleme se také za ty, jež jim o život usilují 
i za ty, kteří jim v naší zemi projevují zatím 
jen zlobu a nenávist. Ať jim Pán obměkčí 
srdce a daruje příležitost k pokání. Tak bude  
Bůh oslaven v našem přístupu a moc zlého 
oslabena.

Redakce NL
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Pelištejců. A David? Přinesl dvě stě 
předkožek. Saul nemohl dělat nic jiného než 
Míkal dát Davidovi a David se stal zeťem.

Míkal se dostala do nové situace. Je dcerou 
krále, ale i manželkou Davida. Kterou 
cestou půjde, s otcem nebo se svým mužem? 
Takové napětí není v normálních poměrech 
vůbec nutné, dcera by měla ctít otce, ale 
podle věčně platných Božích principů se 
má více držet svého manžela. A Míkal chce 
být dobrou dcerou, ale na prvním místě i 
věrnou manželkou.

Jenže život se nám nejednou zkomplikuje i 
tam, kde bychom to nečekali. I v královském 
paláci se velmi zkomplikoval. Míkal jasně 
viděla, že její otec nemá Davida v lásce, ale 
velmi se ho bojí. Jeho žárlivost a nenávist vůči 
Davidovi se den ze dne stupňovala a Míkal 
viděla, že se musí rozhodnout, buď otec, 
nebo manžel. Míkal se rozhodla správně, 
rozhodla se pro manžela, který byl nevinný 
a měl čisté svědomí. Všechny zlomyslné 
záměry otce ztroskotaly, protože se Míkal 
vzepřela. Držela se svého muže a pomáhala 
mu. Situace se velmi vyostřila a Saul byl 
rozhodnutý bez průtahů Davida zabít. 
Když Míkal viděla, že není jiné východisko, 
poradila Davidovi, aby si zachránil život 
útěkem a pomohla mu. Bylo to pro ni velké 
riziko, mohli bychom to nazvat „palácovou 
revolucí“. Jistě to pro Míkal nebylo snadné a 
po tom všem došlo v jejím životě ke zlomu. 
Její bratr Jónatan měl se svým otcem také 
„výstup“, ale zachoval se jako charakterní 
mladý muž a hrdina. Míkal se uchýlila ke 
lži, prohlásila, že jí David vyhrožoval smrtí, 
a to nebylo dobré.

Po Davidově útěku nabraly události velmi 
smutný směr. David byl ženatý, ale ženu 
neměl, musel žít život tuláka a v životě 
jeho ženy nastal velmi smutný obrat. Otec 
dosáhl svého, zlomil také Míkal a provdal 
ji za jiného muže. Míkal ztratila šlechetnost 
své matky a ryzost charakteru svého bratra, 
nedosáhla té míry víry, kterou měl její 
manžel. Jejich pěkné manželství skončilo 
smutně.

Víme, co se stalo potom. Otec a syn Jonatán 
tragicky zahynuli a konečně nadešel čas, aby 
se David vrátil na své místo. Nevedla ho 

pomsta, naopak upřímně oplakával tchána i 
švagra.  Chtěl udělat vše pro to, aby se dům i 
rod Saula rehabilitoval. Přirozeně chtěl zpět i 
svou ženu Míkal, která mu byla vzata. David 
chtěl Míkal povýšit tam, kde bylo její místo. 
Davidovo království již bylo upevněno, ale 
nebyl ještě spokojen, dokud Boží schrána 
nebyla na svém místě. Základem království 
Izraele musí být Boží zákon.“ Když 
Hospodinova schrána vstupovala do Města 
Davidova, Míkal, dcera Saulova se právě 
dívala z okna. Viděla krále Davida, jak se 
točí a vyskakuje před Hospodinem a v srdci 
jím pohrdla.“ (2.Sam.6,16)  Považovala ho 
za směšného chlapce, ale ve skutečnosti se s 
ním rozešla na půdě jeho víry v Boha. Když 
se vrátil David domů, vysmívala se tomu, 
co mu bylo drahé a milé, pohrdala tím a tak 
se její tragédie dovršila. A Bůh? Náš Bůh je 
spravedlivý, poznamenal Míkal, stala se do 
konce života neplodnou. Míkal zůstává nám 
všem jako výstraha, abychom Boží milost 
nebrali nadarmo.

RK - NL
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38. Jaká je role Ducha Svatého v našich 
životech dnes?

Lze říct, že po daru milosti skrze utrpení 
a smrt Ježíše Krista na kříži je přítomnost 
Ducha Svatého druhým největším darem, 
který Bůh lidstvu dal. Duch Svatý má v 
našich životech mnoho funkcí, rolí a aktivit. 
Za prvé, On neustále pracuje v srdcích všech 
lidí. Ježíš řekl učedníkům, že pošle Ducha 
na svět, aby světu podával důkaz o hříchu, 
o spravedlnosti i o soudu (Jan 16:7-11). Duch 
používá Boží pravdy v myslích 
lidí, aby je přesvědčil 
dostatečnými, ale 
férovými argumenty, 
že jsou hříšníci. 
Pozitivní reakce 
na toto usvědčení 
přináší lidem 
spásu.

Pokud jsme 
přijali Krista za 
svého Spasitele, 
patříme Bohu. 
Následně se Duch 
usadí v našich 
srdcích a navždy 
potvrdí a zpečetí naše 
věčné postavení Božích 
dětí. Ježíš řekl, že nám pošle 
Ducha, aby byl naším Pomocníkem, 
Utěšitelem a Průvodcem. „A já budu prosit 
Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi 
zůstal na věky“ (Jan 14:16). Řecké slovo zde 
přeložené jako „Utěšitel“ znamená „ten, se 
kterým se vždy konzultujeme“ a míní tím 
někoho, kdo povzbuzuje a nabádá. Duch 
Svatý se natrvalo usídlil v srdcích věřících 
(Římanům 8:9; 1 Korintským 6:19-20, 12:13). 
Zjednodušeně by se dalo říct, že Ježíš nám 
dal Ducha Svatého jako „náhradu“ za sebe 
sama, aby v nás dělal to, co by dělal Kristus, 
kdyby s námi zůstal.

Jedna z těch věcí (co by On dělal) je zjevení 
pravdy. Přítomnost Ducha v nás nám 

umožňuje rozumět Božímu slovu a umět ho 
vykládat. Ježíš řekl svým učedníkům, že „až 
přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré 
pravdy“ (Jan 16:13). On odhaluje našim 
myslím celý Boží záměr ve věcech uctívání, 
učení a křesťanského života. On je dokonalý 
průvodce, který jde před námi, ukazuje 
cestu, odstraňuje překážky, umožňuje, 
abychom rozuměli, a dělá všechny věci 
prosté a jasné. On nás vede, abychom se 
správně orientovali v duchovních věcech. 

Bez takového vůdce bychom měli 
tendenci spadnout do bludů. 

Odkrývat pravdu a vydávat 
svědectví o Kristu je 

rozhodujícím úkolem 
Ducha Svatého (Jan 

15:26;). Neustále 
nás ubezpečuje o 
Kristově božství 
o Jeho vtělení, o 
tom, že je Mesiáš, 
o Jeho utrpení 

a smrti, o Jeho 
zmrtvýchvstání a 

nanebevstoupení a 
také o vyvýšení po Boží 

pravici a Jeho roli jako 
soudce celého světa. On 

dává Kristu takovou slávu, jaká 
mu bezpochyby náleží (Jan 16-14).

Další z úloh Ducha Svatého v životech lidí 
je dávání darů.  Obdarovává nás různými 
schopnostmi. „Jednomu je skrze Ducha 
dáno slovo moudrosti, druhému slovo 
poznání, někomu zase víra, někomu dar 
uzdravování… To všechno působí jeden a 
týž Duch, který uděluje každému zvláštní 
dar, jak sám chce.“ (1 Korintským 12:8-
11) Jsou to duchovní dary dané věřícím, 
aby mohli fungovat jako Kristovo tělo na 
zemi. Všechny tyto dary, velké i malé, jsou 
dány Duchem Svatým, abychom mohli být 
Kristovi velvyslanci na zemi, kteří vyvyšují 
Jeho milost a velebí Ho.

otázky 
Otázky o Bohu 
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Duch Svatý také funguje v nás jako 
„výrobce“ ovoce. Když Duch přebývá v nás 
a my Ho necháme působit v našich životech, 
posléze začíná pracovat i na sklízení ovoce 
– „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, 
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 
tichost a sebeovládání. (Galatským 5:22-23). 
Tady se nejedná o dílo našeho těla, které 
samo o sobě není schopné produkovat takové 
ovoce, ale tohle jsou produkty přítomnosti 
Ducha Svatého v našich životech.

Dovolme tedy Duchu Svatému, aby 
nás vedl a naučme se Ho poslouchat. 
Vždyť vědomí, že Boží Duch se zabydlel 
v našich životech, že v nás koná množství 
zázračných proměn, že nás nikdy nezklame 
ani neopustí, je důvodem k veliké radosti.

Díky Bohu za tento drahocenný dar - za 
Ducha Svatého a za Jeho neustálou práci v 
našich životech! 

    LS - NL

recenze
Nedotknutelní
Jedna z nejlepších francouzských komedií 
této doby o přátelství dvou lidí, kteří 
pochází z úplně odlišného prostředí. 
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za 
svého nového opatrovníka vybere Drisse, 
živelného mladíka z předměstí, který má 
problémy s kriminalitou. Podle všech si 
najde na tuto práci tu nejméně vhodnou 
osobu. Nicméně mezi těmito dvěma 
muži vzniká bláznivý, zábavný, silný a 
„nedotknutelný“ vztah přátelství. 

Tento film si opravdu užijete! Je velmi 
pozitivně naladěný s příjemným humorem, 
který neurazí a není trapný (jak to vnímám 
v mnoha jiných amerických komediích). 
Tento humor přináší něco nového do světa 
komedií. 

Oba herci předvádějí skvělé výkony (Driss 
připomíná v některých momentech herce 
Eddie Murphyho). Divák pomalu zjišťuje, že 
ani od krku po prsty u nohou nepohyblivý 
člověk odkázaný na pomoc druhých nemusí 
ztratit smysl života. Divák také nakoukne do 

jednoho z předměstí, odkud mladík pochází 
a znovu si uvědomí, že taková je realita ve 
všech městech. 

Mně se hodně líbilo to, jak Driss k 
Philippovi přistupuje v každodenní péči. 
Ze všeho si umí dělat legraci a snaží se 
ochrnutému aristokratovi ukázat, že život 
může být krásný, i když nám někdy přináší 
mnohá úskalí. Také Driss se něco naučí - 
začíná vnímat svůj život jinak a snaží se žít 
poctivě a slušně. Objevuje nové věci, jako je 
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zamyšlení
Půst

klasická hudba a umění, ze kterého si kdysi 
dělal legrace a nechápal, jak někdo může 
poslouchat a obdivovat něco tak nudného. 

Film je natočen na motivy příběhu, který se 
opravdu stal. I přesto, že není křesťanský, je 
opravdu moc pěkný a nechá vás přemýšlet 
o přátelství, sebezapření a službě druhým.

Intouchables / Nedotknutelní, Komedie / 
Drama / Životopisný, Francie, 2011, 112 min, 
režie: Olivier Nakache, Eric Toledano, hrají: 
Francois Cluzet, Omar Sy

Agata Stařičná

Co pro nás znamená půst? – je to pouze 
nějaké období, které předchází nějaké 
události, nebo se opravdu dokážeme něčeho 
vzdát? 

V jedné naší písni se zpívá: Všeho vzdám 
se pro Ježíše, vše já jemu v oběť dám. Chci 
mu sloužit věrně, tiše, jak on kdysi sloužil 
nám.

Opravdu se dokážeme všeho vzdát? Co 
pro tebe, bratře, sestro znamená půst, postit 
se, už ses někdy postil?

Když nahlédneme do Božího slova, 
zjistíme, že půst byl běžnou a pravidelnou 
součástí života Božího lidu. Postil se Mojžíš, 
Daniel, David a mnozí králové, kteří vedli k 
půstu i svůj lid, například Ester – ta nejedla 
ani nepila po tři dny, a to proto, aby získala 
přízeň svého krále.

Postila se i prvotní církev a samozřejmě 
i Ježíš.  U Lukáše 4,1-2 čteme: Plný Ducha 
svatého vrátil se Ježíš od Jordánu, Duch 
ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho 
pokoušel. V těch dnech nic nejedl.

Nabízí se otázka, proč se postit, jaký je účel 
půstu?

Půst přivádí člověka k hlubšímu, 
intimnějšímu vztahu s Bohem, k hledání 
Boží vůle pro náš život, pro život sboru 
a také církve. Samozřejmě ruku v ruce s 
modlitbou a s pokáním.

Půst je něco, co se nám přikazuje a co má 
být součástí našeho každodenního života, 
tedy nejen před Velikonocemi.

Dokážeme se vzdát svého každodenního 
šálku kávy, sladkostí nebo jiných pochutin?

A co takhle vzdát se televize nebo jiných 
oblíbených činností a nahradit tento čas 
modlitbou, čtením Božího slova, zkrátka 
bytím v Boží blízkosti?

Věřte mi, že i když to bude zpočátku 
těžké, protože ten zlý bude všemi možnými 
způsoby útočit, aby vás od tohoto vašeho 
rozhodnutí odvedl, nevzdávejte to,  protože  
váš život se stane požehnaným.

Matouš 6,16-18: A když se postíte, netvařte 
se utrápeně jako pokrytci, ti zanedbávají 
svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. 
Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 
Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem 
a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, 
že se postíš, ale svému Otci, který zůstává 
skryt, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti 
odplatí.

Vanda Iwaszková

Czy v twoim życiu Chrystus już wyszedł z grobu?
Apostoł Paweł, powiedział: ... jeśli Chrystus 
nie został wzbudzony, tedy i kazanie 
nasze daremne, daremna też wasza wiara; 

(15) wówczas też byliśmy fałszywymi 
świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy 
o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego 
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nie wzbudził, skoro umarli nie bywają 
wzbudzeni. (16) Jeśli bowiem umarli nie 
bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został 
wzbudzony; [...] A jednak Chrystus został 
wzbudzony z martwych...  (1 Kor 15:14-
16.20).  

Jak to jest, czy my czasem w swoim 
codziennym życiu wiary, nie zaczynamy, 
poprzez swoje zachowanie w różnych 
sytuacjach, podważać faktu, że Chrystus 
powstał z martwych? Czy nie jest czasem 
tak, że przestajemy wierzyć, że w pewnych 
sytuacjach może ze swoją mocą wstąpić 
do dziejów naszego życia. A przecież 
chrześcijaństwo opiera się na wierze w 
zmartwychwstanie historycznego Jezusa. 
Nie jakiegoś duchowego istnienia, które 
przypominało Chrystusa, ale Jego samego. 

Jaki wpływ ma na mnie rzeczywistość, że 
On żyje? Czy gdyby był tutaj teraz fizycznie, 
jak to było zaraz po Jego zmartwychwstaniu, 
to zmeniłoby to moje podejście do życia? 
Jakbym spędzał cały dzień, jak bym 
rozmawiał z bliskimi w domu, jak bym się 
zachowywał w pracy, jak angażowałbym 
się w Kościele czy też poza nim, np. na polu 
misyjnym? 

Zastanawiającym jest fakt, że Pismo Święte 
nie stara się udowodnić zmartwychwstania, 
ale przyjmuje je za niepodważalne 
wydarzenie, bo grób Pana Jezusa był cały 
czas pusty. Temu nie dało się zaprzeczyć. 
W Nowym Testamencie znajduje się kilka 
niezależnych świadectw dotyczących 
tego faktu, z czego trzy z nich pochodzą 
od naocznych świadków. Na trzeci dzień 
po śmierci i pogrzebie Chrystusa, grób, 
w którym Go pochowano był pusty, choć 
prawdopodobnie był strzeżony przez 
szesnastu rzymskich żołnierzy. Ewangelista 
Mateusz pisze, że grób został zabezpieczony 
poprzez opieczętowanie go i postawienie 
przy nim strażników (Mat. 27:66). Jeśli 
Jezus nie zmartwychwstał, jak można 
wytłumaczyć to, że grób był pusty?

Wróćmy do naszej codzienności. Czy 
nie podchodzimy do pewnych spraw, 
czy nie zachowujemy się w pewnych 
oklicznościach, jakby Pan Jezus ciągle 
leżał w grobie? Jest dla nas jasne, że na 

Golgocie Boży Syn umierał za nasze winy, 
przyjmujemy odpuszczenie ze względu 
na Jego niewinnie przelaną krew, ale czy 
potem nasze życie wygląda tak, jabyśmy 
ciągle jeszcze siedzieli, pilnowali Jego grobu 
i nie zauważyli, że On jest już pomiędzy 
żywymi? 

Często śpiewamy o naszym Zbawicielu, 
który za nas szedł na Krzyż, ale nie ma w 
nas tej radości i entuzjazmu z faktu, że On 
stoi koło nas i chce nam we wszystkim 
towarzyszyć. Radości, która nie znika ani 
w czasie choroby, ani w momencie utraty 
pracy, nawet nie wtedy, kiedy odchodzi 
od nas ktoś bliski. Słuchamy słowa o 
wielkim poświęceniu i męce naszego Pana, 
ale czy potem sami sobie nie planujemy 
i nie układamy życia, nie zauważając, że 
Zmartwychwstały Chrystus, chciałby coś w 
tym życiu zmienić? A przecież On chce nas 
wyposażyć w nieograniczoną moc, która Jego 
przywróciła do życia a nas ma angażować 
do rzeczy wielkich, niecodziennych, tak, jak 
nie było codziennością, żeby ktoś odwalił 
kamień od swego grobu. 

Czy chcesz każdego dnia siadać u stóp 
Zmartwychwstałego Jezusa i pytać Go jak 
On chce, abyś ten dzień przeżył? To i dziś Ci 
proponuje nasz Zbawiciel, który żyje i jest 
wśród nas. 

Marcin Pilch
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V dnešním světě na nás číhá spousta výzev a 
bolesti. Ale uprostřed toho všeho Bůh jedná. 
Není za tím vším zlem, naopak je aktivním 
Bohem, který vysílá svého Ducha a své 
spolupracovníky (nás, kteří věříme) s nadějí. 
S nadějí pro toto místo a tuto dobu. S nadějí 
pro budoucnost. Otázka zní: jsme součástí 
toho, co Bůh dělá, nebo dovolíme sami sobě, 
abychom byli paralyzováni strachem?

V rozhovoru pro známé noviny Christianity 
Today v červnu 2015 mluvil David Garrison 
o výsledcích svého 2,5 letého výzkumu, 
během něhož cestoval po muslimském 
světě. „K Ježíši se obrátilo tolik muslimů 
jako nikdy předtím,“ shrnul, „mluvíme 
tady o milionech.“ Nejvíc povzbuzující 
však pro mě bylo to, že nemluvil o obrácení 
skrze obrovské kampaně a internetové 
evangelizace, ale prostřednictvím hnutí. 
Hnutí, kde ti, kteří uvěřili, nesou evangelium 
dál skrze službu druhým. V naší části světa 
většinou říkáme těmto hnutím misijní hnutí 
a byli bychom rádi, kdybychom jich měli v 
naší sekularizované Evropě více. 

„Během prvních dvanácti let tohoto 
století,“ řekl Garrison, „se v muslimském 
světě objevilo 69 takových hnutí. Každé má 
minimálně 1000 členů, kteří byli pokřtěni. 
Vzniklo okolo 100 nových sborů. Před 
rokem 2000 se taková hnutí objevovala 
sporadicky.“ 

Garrison dále sdělil, že svůj výzkum 
započal se „zdravým skepticismem“ k 
obrovským číslům nových věřících, o 
kterých předtím slyšel. Skončil s čísly 
několikanásobně většími. „Úžasné na tom 
je nejen to, jak obrovská ta hnutí jsou, ale 
hlavně to, kolik jich je, nejsou limitována 
určitým kusem světa, ale viděli jsme je i v 
západní Africe, i v Indonésii, a prakticky v 
celé oblasti mezi těmito státy.“

Haleluja, Ježíš je živý!
Muslimové, kteří uvěřili v Ježíše, jsou 

také v Evropě. Během svých cest po Evropě 
jsem sám potkal muslimské uprchlíky, 
kteří uvěřili buď už předtím, nebo poté, co 

přišli do Evropy. S Ježíšem se setkali díky 
křesťanům. Díky čtení Bible. Díky Ježíši 
samotnému, který se jim zjevil ve snech. Bůh 
je aktivní Bůh, nečiní zlo. Naopak, posílá lidi, 
aby pomohli obětem zla. Hledá ztracené, a 
zrovna nyní velmi, velmi mnoho muslimů 
patří mezi nalezené. Pojďme spolupracovat 
s Bohem. 

Misijní ředitel Flody McClung napsal na 
svůj blog následující: „Nesmíme myslet 
v termínech radikálního terorismu nebo 
extremismu nebo hrozby pro Západ. Mnoho 
z islámského terorismu v dnešním světě je 
duchovní odpověď toho Zlého na masivní 
obrácení milionů muslimů k Ježíši. Je to 
Satanův způsob, jak nás rozptýlit, naplnit 
naše srdce strachem, zlobou a nevírou. 
Žijeme v časech největší sklizně mezi 
muslimy, kteří přichází k Ježíši. Samozřejmě 
z toho Satan není nadšený, takže se 
snaží vyvolat vztek a nenávist a popudit 

Probuzení uprostřed krize: k Ježíši se obrátilo tolik 
muslimů jako nikdy předtím
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extremisty, aby se chovali násilně. To vede 
k polarizaci a snaze Západu odpovědět ve 
stejném duchu. Nenechte se strhnout!“

Situace v dnešní Evropě a na Blízkém 
východě je samozřejmě i o něčem více než 
jen o spasení lidí. Lidé v Sýrii nepotřebují 
jen spasení, potřebují také humanitární 
pomoc. A ano, neměli bychom být naivní 
– uprchlická krize je a bude obrovskou 
výzvou pro evropskou společnost. A v 
žádném případě bychom neměli být zticha, 
co se týče špatností páchaných muslimy. 
Ale. Nenechme se ovládat strachem, 
nenechme se odradit. Raději poslechněme 
rady apoštola Pavla v 2. Tim. 1,7 – buďme 
naplněni Duchem lásky, síly a rozvahy.

Radujme se z probuzení mezi muslimy. 
Plačme s těmi a pro ty, kteří trpí. Čelme 
nenávisti s láskou. A nade vše velebme toho, 
kdo je Naděje a kdo přináší Naději. On není 
pasivní Bůh, právě naopak, je aktivní Bůh, 
který posílá svého Ducha, a posílá nás. 

Zdroje: 
h t t p : / / w w w . c h r i s t i a n t o d a y . c o m /

article/we.are.living.in.the.midst.of.the.
greatest.turning.of.muslims.to.christ.
in.history/56393.htm

http://floydandsally.com/2013/10/02/how-
not-to-respond-to-the-syrian-crisis/

Kristian Lande

ze života sboru
Sborové shromáždění 28. 2. 2016 

1) Zápis ze sborového shromáždění
Sborové shromáždění se uskutečnilo dne 28. 
2. 2016 v kostele Na Rozvoji. Zahájeno bylo 
br. Mojmírem Blažkem během bohoslužeb v 
9:20. Sborové shromáždění bylo ukončeno 
ve 12:35. 

Sborového shromáždění se zúčastnilo 86 
členů s hlasovacím právem. 

Celkem členů s hlasovacím právem: 814 
členů, přítomných členů s hlasovacím 
právem: 86 členů, procentuální účast 10,5 %. 

Předsedou sborového shromáždění se stal 
br. Karel Labaj. 

Br. Marcin Pilch prezentoval zprávu o 
životě a stavu sboru – viz níže. Br. Milan 
Kantor prezentoval zprávu pastoračního 
pracovníka – viz níže. S. Jolka Sabelová 
prezentovala zprávu o nedělní besídce – viz 
níže. S. Inka Schulhauserová prezentovala 
účetní závěrku za rok 2015 – viz níže. S. Olga 
Humplíková prezentovala zprávu revizní 
komise – viz níže.  

Konala se volba revizorů sborového 
hospodaření pro rok 2016. Zvoleni s. Edita 
Walachová, s. Jolka Sabelová a br. Jan 
Szemla. 

Konala se volba členů inventarizační 

komise. Zvoleni br. Pavel Uhlář, s. Věra 
Labajová, br. Jiří Jaworský.

S. Lenka Chrobočková prezentovala 
zprávu o provozu církevní mateřské školy 
Loďka – viz níže. 

Návrh rozpočtu na rok 2016 prezentoval 
br. Karel Labaj – viz níže. Plánované akce 
na další rok: rekonstrukce topení v kostele. 
Sborové shromáždění odsouhlasilo návrh 
rozpočtu, jak byl vyvěšen a prezentován na 
sborovém shromáždění. 

Br. Mojmír Blažek přednesl žádost o 
výpomoc presbyterů při vysluhování Večeře 
Páně v době, kdy není přítomen další kazatel. 
Schváleno sborovým shromážděním. 

Br. Mojmír Blažek dále přednesl návrh, aby 
se zkouška konfirmandů nekonala v rámci 
svatodušní neděle, ale jindy v čase, kdy se 
dohodnou faráři s konfirmandy a rodiči. 
Pozměňovací návrh: Zkouška konfirmandů 
by se mohla konat po bohoslužbách. 
Pozměňovací návrh neschválen. Schválen 
návrh, aby faráři měli úplnou volnou ruku 
ve výběru, kdy a jak budou konfirmandi 
zkoušeni. Při konfirmaci budou konfirmandi 
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jen připomínat, co se naučili. 

Další diskuze: 
- Motory a závaží odstranit a odvézt do 
sběrného dvora.
- Prosba o zakoupení myčky do sborové 
kuchyně.
- Do Nedělních listů obnovit zprávy ze 
staršovstva (pozn. redakce Nedělních listů: 
Redakce se bude tímto podnětem dále zabývat a 
pokusí se o obnovení spolupráce se staršovstvem).

- Návrh, že bezprostředně po Večeři Páně 
by neměla být ofěra - působí to jako přílišné 
spojování odpuštění s penězi a může to 
dezorientovat nové příchozí. Diskuze. 
Dohodnuto, že ofěra bude zachována, ale 
kazatelé budou zdůrazňovat svobodu v 
darování peněz, jít na ofěru po Večeři Páně 
není v žádném případě povinnost. 
- Zakoupit druhý velký pohár a talířek pro 
vysluhování Večeře Páně.

2) Zpráva o duchovním životě sboru (redakčně 
kráceno)
Rokem 2015 nás doprovázela slova z Listu 
ap. Pavla k Římanům 15:7:  Proto přijměte 
jeden druhého, jako Kristus k slávě Boží přijal 
Vás.  Asi nikdo z nás netušil, jak relevantní 
budou tato slova nejen pro náš sbor, ale 
dokonce pro celou Evropu.  Zdá se, že Pán 
Bůh nám už předem odpověděl na otázku, 
jak se máme postavit vůči těm statisícům lidí 
přicházejícím do Evropy.  Nezpochybňujeme 
kladné (pozitivní) přijímání bratři a sester v 
Kristu, nepřemýšlíme dlouho nad tím, jestli 
máme pomáhat svým rodákům. Apoštol 
Pavel nás ale upozorňuje, že máme jít ještě 
o krok dál a přijímat i ty, vůči kterým máme 
nějaké předsudky a výhrady, protože Pán 
Ježíš, který nás přijal, nás mohl také zcela 
opodstatněně odmítnout, jako hříšníky – tzn. 
nepřátele Pána Boha.  To Jeho Láska a Milost 
nás změnila a učinila Božími dětmi.  Určitě 
Pánu Bohu nechybí moc k tomu, aby z těch 
davů nekřesťanů učinil své následovníky.  

Úplně stejná zásada platí v případě našich 
příbuzných, známých, sousedů či jen 
„papírových“ členů našeho sboru, kteří se 
zjevně otočili zády k Panu Bohu.  Otázkou 
je, nakolik jsme připravení jít do rizika a 
neodmítat je.  To je výzva, která v minulém 
roce poznamenala nejen náš sborový život, 
ale která se promítá do různých sfér života 
naší společnosti. 

V minulém roce se v našem sboru nekonaly 
žádné důležité a významné personální 
změny.  Možná kromě převzetí vyučování 
náboženství, které z důvodu těhotenství 

a potom „mateřské“ dovolené Zuzky 
Kaczmarczykové převzal br.f. Mojmír 
Blažek. 

V návaznosti na mimořádnou historickou 
událost, kterou stále je přesun tisíců lidí, 
hledajících normální podmínky pro život 
a často záchranu života, vznikla i v našem 
sboru nová, důležitá služba misijní a sociální 
práce mezi utečenci z Blízkého a Středního 
východu a ze severní Afriky.  Novým polem 
našeho působení je také misijní, pastorační a 
kazatelská výpomoc malému sboru ČCE v 
Ústí nad Labem.

1. K pravidelným sborovým setkáním patří 
bohoslužby. 

Jedinými bohoslužbami s mimořádným 
programem byly alianční bohoslužby, na 
kterých nám sloužili: v lednu v rámci ATM-
2015 br.f. Martin Piętak, a v rámci společných 
bohoslužeb na Svátek Tří bratří vzácný host 
br.f. Miroslav Hvožďara ze Slovenska.   

Obsah Božího slova byl všem cíleně 
sdělován tak, aby pochybující a hledající lidé 
uslyšeli o skvělé možnosti nového počátku s 
Kristem, a aby každý z nás mohl duchovně 
růst a snažil se podobat Pánu Ježíši. 

Po bohoslužbách probíhá setkání v 
přístavbě u kávy a čaje. 

2. Sborové modlitební chvíle se konaly 
každou první neděli v měsíci na závěr 
služeb Božích jako jejich důležitá součást.  
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3. Mezi-sborová evangelizační, 
bohoslužebná a modlitební spolupráce

Na počátku roku jsme se zúčastnili 
aliančního modlitebního týdne společně s 
jinými sbory ve městě.  Mnoho z nás je také 
zapojeno do Modliteb 24/7, modlitebního 
řetězce všech křesťanů z Českého Těšína 
a okolí, který už pokračuje bez přerušení 
skoro 2,5 roku.  V červnu jsme se už tradičně 
setkali se všemi sbory na společných 
bohoslužbách, tentokrát v našem kostele, v 
rámci oslav místního Svátku Tří bratří. 

4.  Biblické hodiny se konaly pravidelně na 
9 místech.  

5.  V minulém roce se nekonaly sborové dny.  

6.  Práce s dětmi – patří k těm namáhavějším, 
ale také asi nejlépe rozvinutým a velmi 
důležitým službám ve sboru. 

Vyučování náboženství na školách – ve 
školním roce 2015-2016 probíhá výuka na 4 
základních těšínských školách. 

Za konfirmační výuku byl v minulém 
školním roce zodpovědný br.f. Mojmír 
Blažek.  Nyní se konfirmačního vyučování 
zúčastňuje 14 mladých lidi.  

7.  Setkání dorostu a mládeže
Dorost a mládež se schází pravidelně každý 
pátek od 17.00 zhruba do 20.00 hodin.  
Setkává se přibližně 20 až 25 mladých lidí. 
Témata dorostů jsou různá a snažíme se je 
vybírat tak, aby byla pestrá a zajímavá pro 
současnou mladou generaci. Zhruba jednou 
za dva měsíce navštěvujeme uživatele 
střediska Slezské Diakonie Eben-Ezer v 
Horním Žukově. Kromě pravidelných 
setkání se konal také týdenní pobyt na 
chatě v Hošťálkové a víkendové setkání 
v Hodoňovicích. Na tyto akce se snažíme 
zvát jak bývalé, tak i současné konfirmandy 
a necírkevní přátele. Zhruba jednou za 2 
měsíce pořádají manželé Stařiční výšlapy 
na hory, kterých se pravidelně účastní 
kolem 12 dorostenců, mládežníků a také 
konfirmandů. Pořádáme také jednorázové 
aktivity, jako jsou např.: deskové odpoledne, 
zahradní párty, filmové večery, chlapecké 

výlety na kolech a setkání dívek. 
Do služby dorostu jsou zapojeni manželé 

Chroboczkovi, Stařiční, Kaczmarczykovi, 
Ilona Machandrová, Marián Potoček, 
Jonatan Blažek a bratři faráři Mojmír Blažek 
a Marcin Pilch.  Po prázdninách v roce 2015 
opustili tým vedoucích manželé Smyčkovi, 
jsme vděčni za jejich obrovskou službu, 
kterou pro dorost a mládež v minulosti 
vyvinuli. 

8.  Sborové setkání žen & kurz BEE
Už čtvrtým rokem probíhá jednou měsíčně 
(každou první sobotu v měsíci) setkání žen z 
našeho sboru, které je určeno všem věkovým 
kategoriím a má charakter skupiny, která se 
chce společně vzdělávat, sdílet své problémy, 
podporovat a vzájemně se za sebe modlit.  
Mezi velmi úspěšné aktivity, zahájené v září 
2014, můžeme zařadit také kurz Biblického 
studia pro ženy, zaměřený na službu ženám 
v církvi, který k nám jednou za měsíc přijíždí 
vyučovat sestra Marilyn Farniková. Tohoto 
kurzu se pravidelně účastní cca 11 žen, a to 
nejen z našeho sboru.  

9.  Setkání střední generace
Skupinu střední generace tvoří zejména 
manželské páry ve věku 30 - 45 let. 
Pravidelná setkávání se konají každý pátek 
v 17.30  ve Sborovém centru. Jádrem je 
výklad a přemýšlení o biblickém textu. 
Občas pořádáme i mimořádná setkání. 
Pravidelně se setkání účastní cca  10 - 15 
členů, na mimořádných akcích se nás sejde 
i 30.  

BISTRO – zkratka pro BIbilcké STudium 
ROdin, jinými slovy setkávání zájemců 
všech věkových skupin o studium Bible 
a společné sdílení čtení Bible. Skupina se 
schází pravidelně každou druhou a čtvrtou 
neděli v mládežovně ve Sborovém centru v 
počtu cca 8 – 10 lidí. 

10.  Středeční studium Bible – každou 
středu v 18.00 hodin probíhá v sále studium 
Bible, kterého se zúčastňuje kolem 25–30 
zájemců. 

11.  Služba pěveckého sboru a hudebních 
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skupin
Smíšený pěvecký sbor v r 2015 vystupoval 
na bohoslužbách dle programu. Kromě 
toho vystupoval se společnými pěveckými 
sbory a to u svátku Tři bratři, při setkání ve 
stanu v Smilovicích a při oslavách 20 výročí 
TWR v Brně. Samostatně pak v domově 
důchodců v Českém Těšíně a pak v Dolním 
Žukově  při vánočním setkání. Během roku 
získal pěvecký sbor nového dirigenta bratra 
Stanislava Goryczku a také doprovázečku 
pro některé písně sestru Žofií Heczkovou. 

Nově od konce roku 2015 můžete od oltáře 
nebo od varhan slýchat Davida Haroka s 
rodinou pod názvem HaBand.

12.  Křesťanská služba byla vykonávána 
ve sboru po celý rok několika sestrami, 
které velmi obětavě navštěvovaly 
potřebné, starší a nemocné členy sboru.  
Všechno to koordinovala a dohlížela s. 
Helena Cieslarová.  Dvakrát v roce byla 
zorganizována setkání starší generace 
s Večeří Páně a s následnou besedou u 
prostřených stolů.  K činnosti křesťanské 
služby patřily také návštěvy při různých 
životních výročích.  Na životní jubilea byla 
doručována rovněž sborová přání a přání 
k Vánocům a Velikocům.  Do této služby 
byl zapojený stávající pastorační pracovník 
Milan Kantor.  Duchovní péči o nemocné 
v místní nemocnici v Českém Těšíně stále 
vykonává sestra, která má k této službě 
pověření od místní evangelikální aliance.  K 
oběma těmto službám se zapojovali i pastoři 
sboru.  

13.  Misijní služba byla součástí duchovního 
života mnohých členů sboru, kteří se 
angažují v modlitební i finanční podpoře 
misijního poslání v naší zemi i na misijních 
polích ve světě. Obzvláště podporují 
Dětskou misii, Wycliffovu misii, misii na 
Ukrajině manželů Nogových a také nově od 
minulého roku – službu mezi cizinci v rámci 
působení hnuti Bůh národů.   

Misijní službou má být především 
svědectví osobního života každého z nás.  
Často je mnohem těžší působit misijně 
v prostředí, kde se pohybujeme každý 

den, působit na svou rodinu, sousedy a 
známé ze svého okolí.  V takové formě 
misie pokračovala naše mládež a účastníci 
biblických hodin „nejen pro mladé“ skrze 
roznášení velikonočních přáníček občanům 
Na Rozvoji. 

K misijnímu působení jednotlivců, skupin 
i celého sboru nás vybízí Misijní skupina, 
která funguje při staršovstvu našeho sboru.  
V uplynulém roce jsme dále rozvíjeli službu 
mezi lidmi na útěku a pokračovali ve 
spolupráci s misijním hnutím „Bůh národů“. 
Bylo realizováno několik výjezdů jak do 
uprchlických táborů v Bulharsku, tak přímo 
na hranice států, kterými probíhá Balkánská 
stezka. Další novou misijní aktivitou, jež 
vznikla v minulém roce, je podporování 
a povzbuzování stále se zmenšujícího 
Evangelického sboru ČCE v Ústí nad 
Labem. Chceme sboru pomoci dostat se 
do takového stavu, ve kterém budou mít 
misijního pracovníka nebo pastora.  

Práci jsme zahájili v červenci evangelizačním 
týdnem ve městě. V návaznosti na léto jsme 
se rozhodli pokračovat skrze víkendové 
návštěvy sboru v Ústí jednou za měsíc. 

Jiná aktivita, kterou můžeme zařadit do 
misijní služby našeho sboru, je projekt 
potravinové banky, který se nám v r. 
2014 podařilo úspěšně rozjet. Běžně 
obdarováváme 5-7 lidí a svobodnou matku 
s dětmi. Taky jsme něco z potravin nabalili 
skupině, která cestovala do uprchlických 
táborů.

14.  Nedělní listy a nahrávky bohoslužeb  
Nedělní listy fungují už 11 let. Za tu dobu se 
nám podařilo sestavit tým redaktorů, který 
se stará o psaní, shánění článků od externistů 
i o editaci novin. Těší nás, že noviny z téměř 
sta procent plníme vlastními, odnikud 
nepřevzatými příspěvky. Každý měsíc se 
nám podaří za symbolickou cenu 7 Kč, která 
je pouze na náklady spojené s tiskem, prodat 
okolo 100 Nedělních listů.  Děkujeme všem 
čtenářům za přízeň. 

I v minulém roce byly také připravovány 
nahrávky bohoslužeb, ke kterým je možné se 
dostat skrze odkaz na webových stránkách 
sboru.
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Závěr
Děkujeme Pánu Bohu za každého člena 
sboru, za rodinu, byť nedokonalou, kterou 
tvoříme, za veškeré možnosti čerpání 
duchovních sil pro sebe, ale i konání služby 
pro druhé.  Kéž se každý z nás den za 
dnem ujišťuje v tom, že všechno musí být 
v rukou našeho Pána, že ve všem musíme 
na Něho spoléhat, a také odhaluje, že to 
co nás naplňuje štěstím, nejsou jen životní 
okolnosti, ale přítomnost Pána Ježíše v 
našem životě.  Kéž bychom tímto postojem 
vysílali k nejbližšímu světu kolem nás a také 
k lidem v dalekých krajích, že opravdové 
štěstí existuje a je dosažitelné pro každého 

člověka.  Kéž bychom každého dne mohli 
být spolu s Žalmistou vykonavateli jeho 
výzvy: 

Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho 
jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, 
vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, 
mezi všemi národy o jeho divech, neboť 
veliký je Hospodin,

nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad 
všechny bohy.  (Žalm 96:3).

Kéž vás všechny Pán bohatě žehná, obdaří 
zdravím a radostí, pokojem a novou sílou i 
novým nadšením pro Království Boží.                     

Připravil Marcin Pilch

3) Zpráva o činnosti nedělní besídky
Předškolní děti vede tým pod Karlou 
Fukalovou. Tým má 4-5 osob, dětí mají 
okolo 20.

Děti-mladší školáci od 2. do 4.třídy, starší 
školáci – 5.-7.(8.)třída – celkový počet se 
pohybuje v závislosti na ročním či jiném 
období, stabilně je 43 dětí. Většinou se 
nesejdeme na besídce v plném počtu. Od 
září jsme děti ještě rozdělili na konfirmandy.

Celkem máme v seznamech (školní i 
předškolní děti) okolo 60 dětí.

Na jednotlivých besídkách bývá jeden až 
dva vedoucí, tzn.v jednu neděli slouží 3 - 5 
vedoucích u školních dětí (u předškoláků 
pak další 1-2 tetičky = celkem 4-7 učitelů 
vede v jednu chvíli 4 skupiny nedělní 
besídky).

Všichni pracovníci jsou proškoleni v práci 

s dětmi a evangelizaci dětí v kurzech EVD.
Vyučování: čerpáme z materiálů Dětské 

misie, případně Tim2,2 
Akce:
Rodinná olympiáda:
- v loňském roce jsme při ní spolupracovali 

s mateřskou školkou Loďka, která na ni 
získala dotace z města Český Těšín a konala 
se tentokrát v září.

- Dětské tábory: tábory jsou již tradičně 
3 – příměstský pro předškoláky v budově 
přístavby, tábor pro mladší školáky a tábor 
pro starší školáky.

- letos jsme požádali město o dotaci na 
příměstský tábor pro předškoláky

Připravila Jolka Sabelová

4) Zpráva o církevní mateřské škole Loďka
1. Od 1.1.2015 je školková kapacita 

naplněná, zapsáno je 20 dětí.
2. Dne 19. března proběhl zápis do školního 

roku 2015/2016, 6 dětí odešlo, 6 dětí bylo 
přijato.

3. Zápis do školního roku 2016/2017 je 
naplánován na 31.března 2016.

4.  Od 1.9 2015 změna v personálním 
obsazení – odchod Zuzany Smyčkové na 
mateřskou, nástup Alžběty Brzezinové. 
Druhou učitelkou je stále Jana Humplíková, 

jako školnice pracuje Eliška Czyloková.
5. Od září 2014 studuje Eliška Czyloková na  

Střední odborné škole managementu a práva 
v Karviné obor předškolní pedagogika. Od 
února 2015 dodatečně  ke studiu tamtéž 
nastoupila i Lenka Chrobočková.

6. Učitelky se zúčastňují různých školení: 
např. Metoda dobrého startu, Jak efektivně 
připravit předškoláka, Metoda Hejného v 
MŠ.

7. V říjnu jsme začali spolupracovat 
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s Českou biskupskou konferencí. L. 
Chrobočková se zúčastnila Konference 
církevních škol v listopadu 2015.

8. Zapojili jsme se do vytváření 
Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) 
-organizace městem Český Těšín (jedná se o 
dokument vytvořený školami a školskými 
zařízeními, organizacemi, které se podílejí 
na ovlivňování a vzdělávání dětí. Na základě 
tohoto dokumentu budou vypisovány 
granty, školy budou moci prostřednictvím 
těchto grantů čerpat finance ze zdrojů EU.

9. V lednu 2015 jsme získali společně s 
naším sborem dotaci města Český Těšín na 
akci Rodinná olympiáda ve výši 15.000,-
Kč. Olympiáda se konala 12. září 2015, byla 
určena pro sborové a školkové děti a také 
pro děti z okolí.

10. V říjnu 2015 jsme pak získali dotaci 
Dobročinného fondu Třineckých železáren 
na nákup dřevěných stavebnic Walachia 
a Veselé mosty ve výši 4.000,-Kč (projekt 
Stavíme spolu).

11. CMŠ Loďka byla v provozu 
částečně i o prázdninách – vyšli jsme tak 
vstříc rodičům. 

12. Dne 8.března 2015 vystoupily 
děti z Loďky na bohoslužbách v kostele, 
byla to možnost, jak pozvat do sborového 
společenství i rodiče a prarodiče dětí.

13. Od školního roku 2015/2016 se také 
školka zapojila do dalších aktivit a soutěží v 
rámci města – např. Král pohádek (pořádá 

knihovna), sběr žaludů a kaštanů, konala 
se beseda s policistou, od října probíhá ve 
školce výuka angličtiny (Milena Young), 
spolupracujeme s Montessori školkou, 
navštěvujeme divadlo, pořádáme 3-4x 
během školního roku besídky s vystoupením 
dětí - je to také možnost, jak více rozvíjet 
vztahy s rodinami dětí..

14. Předškoláci (5 dětí) chodí do DDM 
Hrabinská na keramiku, ve školce se pak 
připravují na školu pomocí pracovních 
sešitů Kuliferda, od pátku 26.2.2016 chodí 
předškoláci na plavecký kurz.

15. V neděli 21.února 2016 děti opět 
vystoupily na bohoslužbách, mohli jsme 
také vidět fotoprezentaci ze života ve školce.

Každý den prostřednictvím sestry Jany 
a Alžběty slyší děti ve školce o Pánu 
Ježíši, není jim cizí slovo odpuštění, láska, 
modlitba; vědí, proč se slaví Vánoce a 
Velikonoce, co znamená smrt Pána Ježíše. 
Evangelium, které děti přijímají a vstřebávají 
a které se tak dostává i do rodin těchto dětí, 
je to nejdůležitější, co může naše školka 
nabídnout.

Děkuji vám všem, kteří nás povzbuzujete 
slovem, modlitbou i finančně a prosím, 
abyste se stále modlili za nás a za práci s 
dětmi ve školce. Kéž nám všem Pán žehná. 

Připravila Lenka Chrobočková

5) Zpráva pastoračního pracovníka
V minulém roce pokračovala spolupráce 
pastoračního pracovníka s křesťanskou 
službou, již koordinuje a spravuje sestra 
H. Cieslarová. Činnost zahrnuje návštěvy 
bratří a sester, již mají životní jubilea včetně 
vytištění dopisních obálek a doplnění 
vhodným tiskovým materiálem. Velkou část 
návštěv provádí s. Cieslarová. Pastorační 
pracovník se taktéž podílel na přípravě 
a chodu setkání starší generace spojené s 
Večeří Páně. Byly rovněž vytištěny obálky 
a přání, které byly rozeslány k vánočním 
a velikonočním svátkům. V sále sboru 
probíhala odpolední pravidelná výuka hry 

na hudební nástroje (kytara a klavír) formou 
jedné hodiny v počtu 15 žáků. Pastorační 
pracovník zajišťoval od školního roku 2015-
2016 pravidelnou výuku náboženství na 
základní škole Slezská a Ostravská. Každou 
středu v dopoledních hodinách zajišťoval 
a zajišťuje pastorační pracovník biblickou 
hodinu v Domově seniorů Pohoda. Hodina 
se skládá přibližně ze 30 minut zpěvu s 
kytarou a 30 min biblického mluveného 
slova. V úředních hodinách pastorační 
pracovník zajišťoval chod kanceláře.      

Připravil Milan Kantor  

15 6. března 2016 www.Nedělní listy.cz



6) Zpráva revizní komise
Kontrola účetnictví proběhla ve dnech  30. 
ledna, 9. a 11. února t. r. Revizní komise 
pracovala ve složení Božena Gašová, Olga 
Humplíková a Jan Szemla.

Byly zkontrolovány všechny předložené 
účetní doklady určené pro pokladnu – 
zejména stvrzenky, paragony a ostatní 
doklady, kdy příjmy a výdaje jsou 
realizovány v hotovosti, dále doklady, 
týkající se příjmů, faktur a ostatních 
plateb prostřednictvím bankovního účtu, 
tzn. bezhotovostně. Pohyby na účtu byly 
odsouhlasovány na výpisech, hotovostní 
platby v pokladním deníku.

Revizní komise se rovněž zaměřila na 
odvody celocírkevních a dobrovolných 
sbírek. Povinné celocírkevní sbírky byly 
odesílány v průběhu roku dle stanovených 
termínů. 

Vzhledem k tomu, že sbor je od roku 
2015 zatížen půjčkami – jedná se o opravu 
střechy provedenou na podzim loňského 
roku a plánovanou opravu topení v kostele, 
která by měla být uskutečněna v letošním 
roce, je třeba věnovat zvýšenou pozornost 
financování ostatních aktivit sboru. 

Z darů členů sboru budeme muset 
přednostně uhradit splátku 200 tisíc Kč, 
která se týká opravy střechy a 40 tisíc Kč 
bude splátka za opravu topení. Tyto částky 
je nutno uhradit do konce roku 2016. 

Proto je třeba pečlivě vybírat všechny 
další aktivity. Je velmi důležité, aby sbor 

dostál svým závazkům a staršovstvo pečlivě 
zhodnotilo, které aktivity budou podpořeny 
a které nikoliv. 

Z kontroly za rok 2014 byl odstraněn 
nedostatek týkající se Knihy jízd ke 
služebnímu autu. Kniha jízd byla zavedena 
v květnu 2015 a zápisy jsou řádně 
vedeny. Ideální by bylo, kdyby v ní byly 
zaznamenávány i nákupy pohonných hmot.

Revizní komise navrhuje, aby z důvodů 
jednodušší účetní evidence byly preferovány 
nákupy pohonných hmot a ostatního 
materiálu v české měně. 

Pro lepší informovanost pokladní p. 
Šmitové o odsouhlasených akcích, které 
budou financovány, termínech, smlouvách, 
by bylo vhodné, aby jí byly předkládány 
zápisy ze schůzí staršovstva (nebo výpisy z 
nich).

Kontrolou pokladního deníku byl zjištěn a 
odsouhlasen zůstatek pokladní hotovosti k 
31.12.2015 ve výši 59.998,00 Kč.

Dále byly odsouhlaseny všechny pohyby 
na bankovním účtu, kde je k 31.12.2015 
zůstatek ve výši 1.698.913,32 Kč. 

Do roku 2016 převádíme částku 
1.758.911,32 Kč. 

V závěru bychom chtěli vyjádřit velké 
poděkování pokladní p. Evě Šmitové za 
její obětavou dlouholetou mravenčí práci a 
rovněž Ingrid Schulhauserové, které vedou 
účetnictví našeho sboru.

Připravila revizní komise

Oznámení
Poděkování ze Zakarpatské Ukrajiny: 
Ředitelé dětských domovů,  sociálních 
ústavů pro seniory, pastoři sborů a vedoucí 
sociálního odboru Rachovského rajonu 
posílají velké poděkování za dárky a 
potravinové balíčky k Vánocům.

 Obdarovaných bylo 1485, takže o 300 více 
než předloni. Rozdělení měli na starosti 
sestry a bratři z těšínských sborů. Také 
se podařilo dovézt tři kamiony brambor 
do válečné Doněcké oblasti. Všem vám, 

kteří jste se podíleli na této předvánoční 
sbírce, organizované sdružením „Pomoc 
Těšínského Slezska“, náleží vřelý dík.

Helena Cieslarová

www.Nedělní listy.cz  6. března 2016 16



Únorové pohřby
Josef Kaleta
Pavla Chlebková
Jindřich Aerts
Rudolf Umorczyk

Březnoví jubilanti
Edvard Duša

Jan Pustowka
Irena Franková
Anna Kurková
Zdeňka Klimková
Erika Labudová
Anna Šperlichová 
Jiřina Ferdianová 

Pohřby a jubilanti

pro chytré hlavy
Kvíz pro děti
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co nás čeká

- 11. a 18. března se budou konat shromáždění 
v postní pátky, vždy v 17 hodin v sále.
- 24.3. je Zelený čtvrtek, bohoslužby se 
budou konat  v 17 hodin (s Večeří Páně).
- Bohoslužby na Velký Pátek: 8:00 Večeře 

Páně, 9:00 české s pašijemi, 17:00 české.
- Bohoslužby na Hod Boží Velikonoční: 7:45 
polské, 9:00 české.
- Na Velikonoční pondělí bohoslužby v 9:00. 

Mnoho lidí vnímá Velikonoce jako svátky jara či svátky zvláštních historických tradic, 
které přetrvávají dodnes. My křesťané však známe velikonoční ORIGINÁL. V úterý 22. 
března se nám nabízí skvělá příležitost představit tento originál komukoliv, koho oslovíme. 
Neváhejme a pozvěme naše přátelé a známé do kina a modleme se za ně.  

Postní sbírka

Milé sestry, milí bratři, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE 
vyhlašuje už devátý rok postní sbírku. Pro rok 2016 je vyhlášená postní sbírka na podporu 
lidí, kteří žijí v uprchlických táborech v severním Iráku. 

Za peníze, které budou shromážděné, se pořídí hygienické balíčky na jeden rok pro 800 
rodin žijících v táboře Daudia a hygienické balíčky na jeden rok pro dvanáct škol (cca 9 
tisíc žáků). 

Pokud se chcete připojit k této sbírce, pošlete svůj příspěvek na účet 2400384700 / 2010, 
variabilní symbol 318. Více informací na stránkách www.postnisbirka.diakonie.cz. Každý, 
i nepatrný příspěvek může pomoci. Děkujeme Vám.
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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

 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.

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! 

Srdečně zveme na večer s cestovatelskými 
zážitky a postřehy, prezentací fotografií, 
radami a tipy na výlety do cizích zemí. 
Projekce a povídání o cestě napříč Střední 
Amerikou s batohem na zádech se bude 
konat 10. března v 18 hodin v Jazzklubu na 
Střelnici. S ukázkami tradičních řemeslných 
výrobků a ručně tkaných textílií. Přednáší: 
Jan Kunze, Petr Kunze a François Bouillet

Tradiční pochod Kudy Komenský nechodil 
se bude konat 11. – 13. března v Šumperku. 

Zveme na koncert Jiřího Zmožka „Už 
mi lásko není 20 let“, který se bude konat 
13. března v 16 hodin u nás v kostele. 
Spoluúčinkují Marcela a Krista Zmožkovy. 
Vstupné dobrovolné. 

3. dubna se bude konat sborový den.

Koncert Václava Neckáře s kapelou v novém 
programu „Mezi svými“ se uskuteční 26. 
dubna v 18 hodin v evangelickém kostele 
v Havířově-Bludovicích. Předprodej 
vstupenek v ceně  390 a 370 Kč v kanceláři 
bludovického sboru. Více informací na 
www.nfkph.cz

Připravuje se další konference žen. Konat 
se bude v sobotu 21.5.2016 v Křesťanském 
centru Apoštolské církve na Slovenské ulici 
v Českém Těšíně. Pozvání jako host a mluvčí 
přijala paní Nela Klapa z Polska a téma 
bude - Jak budovat dobré vztahy s dětmi v 
každém věku.
Více informací přidáme postupně. 
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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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