
Slovo editora
Milí čtenáři, 
také se Vám zdá, že ten čas utíká strašně 

rychle? Nám v redakci často připadá, 
že vyrábíme snad týdeník, protože není 
možné, že by mezi vydáváním jednotlivých 
čísel byla až měsíční pauza :-)

Jsme rádi, že jsme ve sboru mohli prožít 
krásné Velikonoce a připomenout si oběť 
Božího Syna. Pro zavzpomínání nebo 
také pro ty, kteří se bohoslužeb nemohli 
zúčastnit, otiskujeme fotografie bratra 
Otmara Humplíka. 

Nemáme za sebou však jen Velikonoce. 
Pravděpodobně jste zaznamenali, že 
náš sbor pořádal promítání filmu Ježíš v 
těšínském kině. Jak celá akce dopadla, si 
můžete přečíst na následujících stránkách. 

Soustředili jsme se také na dubnové 
události. Vzpomínáte si na havárii jaderné 
elektrárny Černobyl? Víte, jak to v okolí 
vypadá nyní? Myslíte si, že tam doteď 
žijí lidé - ale co by tam dělali? Odpověď a 
zamyšlení přináší Jirka Chroboczek.

Nezapomeňte také na oznámení, je jich 
tentokrát spousta, můžete se hlásit na 
různé křesťanské konference nebo na letní 
církevní dovolené. 

Milí přátelé, přejeme vám duben plný 
zajímavých zážitků a zkušeností. 

Pěkné čtení vám jménem redakce přeje 
                                   Jana Foberová  

„...Vám už může pomoci 
jedině Bůh.“
Milí čtenáři,
v uplynulých dvou letech jste se na této 
přední stránce mohli seznamovat s různými 
organizacemi, které si kladou za cíl šířit 
evangelium mezi lidmi v naší zemi. Přehled 
těchto organizací najdete na našich webových 
stránkách. 

Nyní chceme navázat na tuto sérii tím, že 
se podíváme na opačný konec, tedy na ovoce 
služby živému Bohu. V březnu jsme tedy začali 
novou sérii úvodníků, kterými jsou svědectví. 
Svědectví o Božím působení v životech křesťanů, 
ale i svědectví obyčejných lidí, které Bůh za 
rozmanitých okolností oslovil a různými cestami 
přivedl k obrácení. Určitě stojí za povšimnutí, 
jakou úlohu v těchto příbězích často sehráváme 
my křesťané a naše modlitby. My, kteří nekonáme 
veliké skutky víry, ale držíme se Ježíše, a to úplně 
stačí, aby si nás použil pro spásu druhých. 

Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této 
hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a 
nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se 

děje to, co 
říká, stane 
se mu to. 
(Marek 11,23)

Mnoho lidí 
si s těmito 
J e ž í š o v ý m i 
slovy o víře 
neví rady. 
K l a d e m e 
si otázku: 
„Opravdu to 
tak funguje?“ 
H l e d á m e 

spojitosti s naším přáním a Boží vůlí, nebo 
se trápíme tím, že jsme malověrní, protože 
to u nás nefunguje. 

Sestra Naďa z Turnova se nerozpakovala 
a použila toto zaslíbení jako štít v boji s 
nemocí. Za sebou měla voj modlitebníků ... 
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biblické ženy
Věštkyně z Én-dóru

„...Vám už může pomoci 
jedině Bůh.“
Celá Bible je knihou víry. 
A můj příběh je právě o 
tom. Byla jsem první rok v 
důchodu, ale místo abych se 
těšila z odpočinku, necítila 
jsem se dobře. Pak mi lékaři 
diagnostikovali nádory 
v celém břiše a zničenou 
ledvinu (snímky jako 
důkaz mám). Doktor po CT 
prohlásil: „Na operaci to už není, vám už 
může pomoci jedině Bůh.“ „A proč ne, pane 
doktore, věřím, že se o mě Bůh postará a 
uzdraví mě.“ 

Nebyla jsem sama. Celý sbor (Křesťanské 
společenství Turnov) se za mě neustále 
modlil. Sestřička Jiřinka mě navštěvovala 
denně.

Odmítla jsem jít na operaci, ale nakonec 
mě moje nevěřící rodina přemluvila. V 
nemocnici jsem se snažila lékařům vysvětlit, 
že věřím v Boží uzdravení. Měli mě 
přinejmenším za blázna. A abych si „moc 
nevyskakovala“, upřesnili mi, že budou 
muset vzít kromě ledviny i slezinu a kus 
slinivky atd. a ať se na sebe podívám, jak 
jsem zanedbaná a podvyživená. Odmítala 
jsem podobné řeči a prosila Pána o moudrost 
do této situace. Nakonec jsem na operaci 
šla. Beze strachu a s vírou, že jsem v Božích 
rukou. 

Jaké asi bylo překvapení operujících, 

když v mých útrobách nenašli nic! Ledvinu 
mi sice vzali, ale já si myslím, že ani ta 
nebyla tak špatná. Večer po operaci přišel 
za mnou „lékař“ a sdělil mi: „Byl jsem u 
operace. Všechno je v pořádku.“ Nevím, 
jak vypadal. Nikdy předtím ani potom jsem 
ho už neviděla, ale vím, že mě naplnil pocit 
blaženosti a klidu, jaký dává jen Bůh. Rychle 
jsem se uzdravovala a brzy se vrátila na 
normální pokoj.

Před propuštěním domů za mnou přišel 
ošetřující lékař a s uspokojením konstatoval, 
že operace byla nutná. Na což jsem mu 
řekla: „Ano, ale Bůh mi seslal vás, bděl nade 
mnou i nad vámi a vedl vaše ruce.“ Nic 
neodpověděl, ale dodnes se na mě ptá.

Když na to dnes vzpomínám, cítím velkou 
vděčnost, lásku a pokoru před Pánem. Slova 
na to nestačí. Díky mu za vše, co pro mě 
udělal.

Naďa z KS Turnov

Do naší galerie biblických žen zmíněných v 
Nedělních listech jsme už zahrnuli i ženy, 
kterým Bible věnuje jen pár slov. I ty jsou 
pro nás velice povzbuzující a inspirativní. 

O věštkyni z Én-dóru se píše téměř v celé 
28. kapitole 1. knihy Samuelovy a přestože 
ona sama nemá s Pánem Bohem nic 
společného, příběh související s její osobou 
je pro nás také důležitý. Posuďte sami.

Jestli tato žena vynikala krásou nebo 
naopak, zda měla manžela či děti, o které 

se vzorně nebo s určitými mezerami 
starala, nevíme. Možná to nevěděli ani její 
vzdálenější sousedé. Ale téměř „všichni“ 
ji doporučovali Saulovi, když sháněl ženu, 
která vyvolává duchy zemřelých. Do tohoto 
okamžiku bylo její povolání přísně zakázáno 
a v jejím případě přísně tajeno! 

V 5. knize Mojžíšové 18, 9-12 čteme: „Až 
vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, 
tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností 
oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne 
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věštec obírající se věštbami, 
hadač ani čaroděj ani 
zaklínač ani ten, kdo se 
doptává duchů zemřelých, 
ani jasnovidec ani ten, 
kdo se dotazuje mrtvých. 
Každého, kdo činí tyto věci, 
má Hospodin v ohavnosti.“

Král Saul dal správně podle 
zákona vymýtit ze země 
všechny vyvolávače duchů 
zemřelých a jasnovidce. Tato 
věštkyně však z nějakého 
důvodu unikla záhubě. Asi 
to nebylo tím, že by o ní nikdo nevěděl. Byla 
prostě „šikovná“ a ve své práci „načerno“ 
uměla chodit! Tak jako v obchodní sféře je 
důležitá nejen nabídka, ale také poptávka, 
ona sama by nemohla „fungovat“, kdyby 
o její služby nebyl zájem. Dost dobře si 
vzpomínám na bouřlivou debatu s přáteli 
o tom, kdo vlastně může za „nejstarší 
řemeslo“. Je fakt, že existence provozovatelů 
obou činností by bez zákazníků prostě 
nebyla možná. A těch bylo a je stále mnoho.

Vždy, když se člověk dostane do problémů, 
je v tísni a pod tlakem, hledá pomoc. Je to 
zcela přirozené a normální. Ale má to jeden 
háček. Záleží jen na nás, na koho se v rámci 
široké nabídky obrátíme.

Co vedlo k tomu, že sám panovník najednou 
vyhledává to, co sám zakázal? Proč ta změna 
v myšlení? Odpověď je nasnadě. Saul ve 
svém životě přestal počítat s Pánem Bohem 
a nežil tak, aby se jeho chování a jednání 
Bohu líbilo. I z příběhů jeho manželky 
Achínoam a dcery Míkal, popsaných v 
předešlých Nedělních 
listech, je to patrné. Život 
se mu zkomplikoval. 
Ve své beznaději chtěl 
vyhledat tvář svého Boha, 
ale vzhledem k tomu, 
že nedostal okamžitou 
odpověď, neměl víru a 
jistotu, že ho Bůh slyší. 

Co se týče vyslyšení 
modliteb, moc se mi líbí 
příklad semaforu. Bůh 
slyší každou modlitbu. 

Vzhledem k tomu, že je vševědoucí, ví, 
co je pro nás dobré v dané chvíli a co v 
čase budoucím. Proto některým našim 
modlitbám dá rovnou zelenou a vyslyší je, 
některým červenou, neboť nejsou ve shodě 
s jeho vůlí a některým svítí oranžová, a ta 
znamená čekej, ještě nenastal čas. 

A tuto variantu Saul odmítl. Nechtěl čekat. 
Strachy se třese teď, z boje s Pelištejci je 
ve velkých úzkostech právě v tuto chvíli! 
Vnímá, že mu Pán Bůh neodpovídá ani skrze 
sny, ani skrze proroky a on neodkladně 
potřebuje vědět, co má dělat. Nač čekat? 
Chce vyzkoušet něco jiného, vlastně cokoli, 
co mu přinese kýžený výsledek. Vstupuje 
na cestu, kterou před lety sám zakázal. 
Najednou jsou si s věštkyní blíž. Nejdou 
proti sobě. Vrána k vráně sedá...

Při myšlence, že v určitém smyslu vůbec 
nepopisuji dávný příběh, mě mrazí v zádech. 
I v současné době ztrácíme trpělivost a 
bereme otěže svých životů do vlastních 
rukou. Vždycky si najdeme omluvu pro 
naše jednání, kterým byť jen „trošku“ 
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otázky 
Otázky o Bohu 

popíráme Boží moudrost, všemohoucnost a 
spravedlnost. 

Má kamarádka tvrdila, že touží lidem 
ukázat na Pána Boha prostřednictvím svého 
manželství. Znělo to hezky do té doby, než 
se zamilovala do druhého. Má kamarádka 
tvrdila, že děti jsou darem od Pána Boha. 
Znělo to hezky do té doby, než podstoupila 
zákrok, kterým tomu udělal přítrž. Má 
kamarádka tvrdila, že chce každý den žít 
praktický křesťanský život. Znělo to hezky 
do té doby, než začala žít na hromádce s 
chlápkem, který kostel obchází obloukem.  
Má kamarádka tvrdila, že nechápe lidi, kteří 

se i po přečtení odborné literatury podrobují 
alternativní medicíně. Znělo to hezky do té 
doby, než jsem u ní doma viděla krabičky 
homeopatik. Má kamarádka...

Při psaní tohoto článku mám na mysli 
jedno: chci každý den volat k Bohu a prosit 
ho, abych mu zůstala věrná a abych v 
těžkých  životních situacích nezvolila řešení, 
které by se nakonec ukázalo jako vlk v rouše 
beránkově. Ono totiž dozvědět se malou 
radu prostřednictvím pokorné a pohostinné 
věštkyně vůbec nevypadalo špatně. Ale je to 
cesta, která se Bohu nelíbí!

                                                             JH - NL

39. Jak poznám svůj duchovní dar?
Neexistuje žádné kouzlo ani duchovní 
zkouška, která by nám přesně řekla, 
jaké je naše duchovní obdarování. Duch 
Svatý rozděluje dary tak, jak sám chce (1. 
Korintským 12:7-11). Zároveň nás ale Bůh 
nechce nechat v nevědomosti ohledně 
toho, jak bychom mu mohli sloužit. Bůh 
nás povolává k tomu, abychom mu sloužili 
poslušně. 

Abychom dosáhli cíle nebo úkolu, ke 
kterému nás povolal, také nás k tomu Bůh 
vybaví. Pokud Bůh bude chtít, abychom 
zpívali v pěveckém sboru, dá nám dobrý 
hlas a také alespoň trochu hudebního sluchu 
:-).

Ovšem někdy může být problém, že 
se duchovními dary, o kterých už víme, 
necháme lehce pohltit. Když už chodíme do 

zmiňovaného pěveckého sboru, neznamená 
to, že nemáme více obdarování a nemůžeme 
sloužit i jinde. Častokrát chceme Bohu 
sloužit už jen v té oblasti, ve které si myslíme, 
že jsme byli duchovně obdarováni. Takhle 
ale duchovní dary nefungují a nejsou ani 
omezené. Víme přece o lidech, kteří slouží 
v mnoha oblastech a dělají to opravdu s 
láskou a dobře. 

Na druhou stranu je velmi smutné a 
nesprávné, když o svém obdarování víme 
(např. již zmiňovaný dobrý hlas) a nejsme 
ochotni jej využít ke službě Bohu. 

Bůh ale určitě nechce, abychom jenom 
sloužili ve sboru a zanedbávali rodinu, 
protože být dobrým manželem/kou, nebo 
otcem či matkou je podle mě také duchovní 
obdarování.

K tomu, abychom porozuměli, jaké je naše 
obdarování, nám může pomoct to, když svůj 
duchovní dar podrobíme zkoušce. Velmi 
důležitá je i modlitba, ve které můžeme 
prosit Boha, aby nám dané obdarování 
potvrdil, nebo vyvrátil. 

Další možností, jak poznat své obdarování, 
je naslouchat lidem kolem sebe, kteří nás 
vidí sloužit Pánu. Oni často dokážou poznat, 
jaký máme duchovní dar – dar, který my 
sami bereme možná jako samozřejmost, 
nebo jej prostě nepoznáme. Takže i 
potvrzení od ostatních věřících může vnést 
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světlo do našeho duchovního obdarování. 
Pak je ale důležité, jestli slovo spolubratra či 
spolusestry vezmeme na vědomí a následně 
zrealizujeme ve službě našemu Pánu. 

Bůh některé lidi povolává, aby byli učitelé, 
a dává jim dar vyučování. Některé lidi Bůh 
povolává k tomu, aby byli služebníci, a dává 
jim dar pomáhat. Přesto ale to, že známe 
svůj duchovní dar, nás neomlouvá ze služby 
Bohu i mimo oblast našeho obdarování. 

Je užitečné poznat a vědět, jaký duchovní 
dar či dary nám Bůh dal? Jistěže ano. Je 

špatné se na svůj duchovní dar zaměřit 
natolik, že si nevšimneme jiných příležitostí, 
jak sloužit Bohu? Bezesporu ano! Osobou, 
která přesně ví, jakým duchovním darem 
jsme byli obdařeni, je sám dárce – Duch 
Svatý. Můžeme Boha požádat, aby nám 
ukázal, jak jsme byli obdarováni, abychom 
svůj dar dokázali lépe využívat pro Jeho 
slávu. A nezapomeňme, že jsme-li oddáni 
službě Bohu, vybaví nás přesně těmi 
duchovními dary, které k ní potřebujeme.

LS - NL

recenze
Home Run
Americký křesťanský film „Home Run“ 
(česky „Zápas o druhou šanci“) vypráví 
příběh profesionálního hráče baseballu 
Coryho Branda, který má problémy 
s alkoholem. Svou závislostí se snaží 
zapomenout na otce, který také pil a 
vychovával své dva syny. Psychicky je týral 
a Cory nese následky až do své dospělosti. 

Je slavný, ale pije i před zápasem, 
jednou se to na hřišti zvrhne a Cory musí 
na léčení do svého rodného městečka. 
Doma z donucení trénuje místní juniorský 
baseballový tým a tráví osm týdnů v centru 
pro léčbu závislostí, který je pod vedením 
pastora místního sboru. Z počátku v tom 
Cory nevidí žádný smysl, ale když začíná 
poslouchat některé příběhy závislých a 
zraněných lidí, zjišťuje, že on sám má taky 
problém. Musí se vyrovnat s minulostí a 
odpustit svému otci. Získat svou ztracenou 
lásku a připravit se na novou roli. Cory se 
tak díky nečekané druhé šanci ocitá na cestě 

vlastní proměny a vykoupení. 
Film ukazuje na to, že závislost vždy ústí v 

nějakém problému z dětství a vysvobodit z 
něj může jedině Kristus a odpuštění lidem, 
kteří nám v minulosti ublížili. Hodně silné 
jsou některé pravdivé příběhy lidí, kteří 
si v dětství prožili věci, které si já osobně 
neumím ani představit. 

Film Home Run nabízí upřímný pohled na 
závislosti a zve diváky, aby přezkoumali své 
vlastní boje a zvážili možnost obnovy skrze 
Krista. Film se mi moc líbil a usvědčil mě v 
tom, že závislé lidi nemám odsuzovat, ale 
modlit se za ně a pokud je to v mých silách, 
pomoct jim.

Home Run – Zápas o druhou šanci, 
Sportovní / Drama USA, 2013, 113 min, 
režie: David Boyd, hrají: Scott Elrod, Dorian 
Brown

Agata Stařičná
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reportáž
Jak jsme promítali Ježíše
„Ahoj, kam jdeš?“ „Na Ježíše.“
„Jéé, a kam jdeš ty?“ No, já jdu také na 
Ježíše.“

Přibližně takto mohl před 2000 lety vypadat 
rozhovor několika přátel někde v Galileji 
u města Kafarnaum, když se dozvěděli, že 
tam na loďce připlul Ježíš. Stejně tak mohl 
vypadat rozhovor několika přátel během 
velikonočního týdne v Českém Těšíně. V 
kině Central jsme totiž promítali film Ježíš. 
Ale vezměme to popořádku…

Na počátku byla myšlenka. Co kdybychom 
před Velikonocemi promítali film Ježíš? 
Moudří mužové našeho sboru vzali 
myšlenku za svou a jali se přetavit ji ve 
skutek. Jeden objednal kino, druhý vybral a 
sehnal film, třetí zajistil pozvánky a letáky, 
čtvrtý je nechal vylepit, pátý to ohlašoval v 
našem kostele a šestý obešel ostatní sbory v 
Českém Těšíně. 

Objevili se pochybovači: „Takový starý 
film? Kdo na to dneska půjde? To vůbec 
nemá cenu, něco takového organizovat.“ Ale 
moudří mužové se nedali, činili se, modlili 
se a věřili, že dobré dílo se podaří.

Konečně nastává den D, úterý 22. března. 
Posádka kina Central - uvaděči Humplíkovi 
starší a promítač pan Zdeněk - připravuje 
kino na promítání a také moudří mužové 
jsou k dispozici pro různou výpomoc – 
nachystat mikrofon, odzkoušet film, nastavit 
zvuk a světla, doladit program večera. 
Do začátku promítání zbývá ještě 20 
minut a už přicházejí první návštěvníci. 
Přesně v 18:05 hod. začíná program 
přivítáním, krátkým slovním úvodem a 
jdeme na to. Na plátně se objeví titulky 
a film začíná. Kino se zdá velmi slušně 
zaplněno a později se dozvídáme, že v 
kině bylo přes 200 lidí! To je polovina 
kapacity těšínského kina. Když si 
uvědomíme, že na hollywoodské 
velkofilmy plné hereckých hvězd chodí 
běžně 20 až 30 lidí, tak to je opravdu 
krásná účast. Dokonce ani na premiéru 

nového dílu Hvězdných válek nepřišlo tolik 
lidí.

Dvě hodiny filmu uběhly jako voda a je 
tady konec. Ještě poděkování, rozloučení a 
lidé odcházejí domů. Vypadají spokojeně. 
Domů si odnášejí navíc záložku do Bible s 
logem hnutí HledamBoha.cz a mnozí také 
letáček o Velikonocích. Moudří mužové a 
také moudré ženy jsou ještě k dispozici pro 
případné rozhovory, ale o tuto službu není 
zájem. Nevadí, třeba příště.

Po skončení promítání uklízíme kino, 
zamykáme a odvážíme domů promítače 
pana Zdeňka. Po cestě si tříbíme dojmy z 
dnešního večera a jsme Pánu Bohu velmi 
vděčni. Všechno klaplo, celý program se 
povedl, po technické stránce bez problémů, 
bylo dobře vidět i slyšet. Nikde žádný 
zádrhel, nikdo nevyrušoval, nic se neztratilo, 
nikdo neusnul ani neprovokoval. 

Přípravy byly náročné, ale stály za 
to. Povedlo se oslovit čistým a jasným 
poselstvím evangelia 200 lidí. I když mezi 
nimi bylo mnoho křesťanů, věřím, že v 
kině byli také návštěvníci, ke kterým Ježíš z 
plátna osobně promluvil.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se 
podíleli na přípravách a průběhu filmového 
večera. Pán Bůh požehnal a dobré dílo se 
podařilo. Haleluja, amen.     

   Otmar Humplík
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zamyšlení
Byl nebyl Černobyl
Milí přátelé,
vzhledem k tomu, že 26. 
dubna letošního roku uplyne 
30 let od tragické havárie 
jaderné elektrárny Černobyl, 
zhlédli jsme s manželkou 
v rámci Mezinárodního 
festivalu dokumentárních 
filmů o lidských právech 
Jeden svět film Bábušky z 
Černobylu. Tento dokument 
popisuje osudy žen, které se 
bezprostředně poté, co byly 
evakuovány ze zamořené 
oblasti a odvezeny do bezpečí, 
vrátily zpět do svých domovů. 
Nejčastější důvod byl ten, že se v novém 
bydlišti necítily dobře, aneb jak řekla jedna 
stařenka - tady jsem se narodila, tady umřu. 

Mohli jsme nahlédnout do běžného života 
těchto odvážných samotářek, spojení s 
okolním světem jim totiž zajišťují pouze 
vojáci, kteří monitorují úroveň a pohyb 
radiace a pracovníci pošty, dovážející 
jednou měsíčně důchod. Kromě dalších 
výzkumných pracovníků, novinářů a v 
poslední době i turistů s doprovodem do 
zakázané zóny nikdo další nesmí a hranice 
hlídá armáda. 

Převážnou část potravy si tedy musí 
vypěstovat samy. Viděli jsme záhonky, na 
kterých rostly hlavně brambory a různá 
další zelenina, nádherné plody malin 
zpracovávané na marmeládu a rybářku, 
která se radovala z asi deseticentimetrové 
rybky ulovené na kousek klacku místo 
prutu. 

Největším nepřítelem jsou v těchto 
končinách divočáci, kteří likvidují 
namáhavou ruční práci. Jediná nevýhoda 
těchto absolutně BIO produktů je jejich 
zvýšená radioaktivita, což dosvědčily i 
výzkumy odebraných vzorků v laboratoři. 
Radioaktivitou je zasaženo opravdu vše, 
včetně vod ve studních.

Přes všechno, co těmto ženám v porovnání 
s námi zdánlivě chybí, jim mnohé další 
nadbývá. Je to především klid, vyrovnanost 
a životní optimismus. Jsou smířené se vším, 
co se stalo a v prostředí, ve kterém žijí, jsou 
šťastné. Myslím, že slova jako stres, shon, 
nedostatek času nebo nestíhám jim jsou cizí. 

Stařenka ve věku asi osmdesáti let utíkala 
před novinářkou, která s ní vedla rozhovor 
a dokazovala tak, jak je vitální. Většina 
jejích vrstevníků, kteří v nových domovech 
po evakuaci zůstali, je dle jejích slov již po 
smrti.

To nejdůležitější, co je drží při životě, je 
víra. Víra v Ježíše Krista, víra v to, že se 
zachovaly, jak nejlépe mohly a víra, že 
nic, co je obklopuje, jim neublíží. Přestože 
největší zážitek ze společenství je jednou za 
rok na Velikonoce, kdy je autobus sváží do 
kostela na bohoslužby, mohou si každý den 
uvědomovat Boží přítomnost a blízkost a 
spoléhat na Jeho vedení. 

Přeji nám všem, aby nás naše 
přetechnizovaná doba neodváděla od 
toho, co je v našich životech opravdu 
nejdůležitější a aby každodenní starosti 
o zabezpečení rodiny a udržení určitého 
životního standardu nezastínily toho, díky 
němuž vlastně všechno máme.

 Jiří Chroboczek
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Jinoši se potácejí
Bylo teplé předjarní odpoledne a my jsme 
vyzvedly nejstarší dceru ze školy. Procházely 
jsme nefrekventovaným parkovištěm mezi 
domy a probíraly novinky školního dne. 

Najednou jsme uviděly staršího pána, 
kterému evidentně nebylo dobře. Popošel 
krok dva, musel se chytit auta, chvíli 
odpočíval, a tak stále dokola. Nedalo mi to a 
oslovila jsem ho: „Jste v pořádku?“ (Hloupá 
otázka, ale když se ptám bez přemýšlení, 
lezou ze mě perly jak z ústřic – v pořádku 
určitě nebyl) Pán však odpověděl: „Nene, nic 
mi není, to je dobré.“ Protože to tak opravdu 
nevypadalo, přeptala jsem se ještě jednou: 
„Opravdu? Jste si jistý? Můžu vám nějak 
pomoct?“ „Nenene, opravdu,“ dušoval se. 

Kývla jsem hlavou a pokračovaly jsme v 
cestě. Uslyšely jsme za sebou rychlé cupkání 
a pak ránu. 

Otočila jsem se. Pán spadl do nejblátivější 
a nejhlubší kaluže široko daleko – na 
druhou stranu, asi lepší, než spadnout na 
asfalt. Přiběhla jsem k němu a snažila se 
ho zvednout, ale nedalo se to. Nejsem sice 
žádná křehule, ale Rocky taky ne. 

Když už se zdálo, že by to nějak mohlo jít, 
začal podklesávat znovu, navíc si stěžoval na 
bolest v noze. Zavolala jsme na kolemjdoucí 
pár, pán přiběhl a zavolal sanitku. Pak jsme 
už jen čekali, starší pán se chtěl položit až 
na zem a vypadal, že je mu čím dál tím hůř. 
Chudák byl celý od bahna – já ostatně taky, 
ale od dětí jsem vyškolená. Sanitka přijela 
asi za tři minuty (to je výhoda, když máte, 
jak se říká, za zadkem fakultní nemocnici). 

Došly jsme domů, dala jsem prát 
všechny věci, a když jsem tak přemítala o 
omdlévajícím starém pánovi, toho 
času nejspíš na urgentním příjmu, 
vzpomněla jsem si na verš z Izajáše: 
„Mladíci jsou zemdlení a unavení, 
jinoši se potácejí, klopýtají.“ 

I my často, jako ten pán, v životě 
klopýtáme, potácíme se, chtěli 
bychom žít určitým způsobem, ale 
nedaří se nám to, dáme si nějaké 
předsevzetí, nedodržíme ho, 

chceme být hodnější, mírnější, trpělivější, 
více milující, ale setrváváme ve starých 
kolejích, chceme žít jako Ježíš, následovat 
Boží slovo, ale selháváme. 

Paradoxem je, že i když jsem kolem pána 
procházela a nabídla mu svou pomoc, 
odmítl, dokonce dvakrát. To samé se děje 
i nám: odmítáme Boha nechat vstoupit do 
našeho života,  myslíme si, že je daleko, 
nedostupný, nestará se o nás. Nebo naopak, 
že to nemá cenu s ním mluvit, že ho 
nebudeme zatěžovat svými malichernými 
starostmi, ty ho nemůžou zajímat, jak to 
zpívá Jarek Nohavica: „Co on ma starosti 
s celu tu Evropu, s vesmirem, a vubec 
všecko.“ Dobrou zprávou ovšem je, že to 
není pravda. Bůh se o nás rád stará, čeká na 
naše prosby, modlitby, na komunikaci. 

To, že pán odmítl, se mu vymstilo. Nechci 
si honit triko, ale existovalo x možností, jak 
dalšímu vývoji událostí zabránit. Možná by 
ho stačilo na chvíli posadit na chodník, aby 
si odpočinul. A pak ho doprovodit domů. 
Nebo zavolat nějakému z jeho blízkých, aby 
mu přišel pomoci. Nechtěl, a pak to dopadlo 
mnohem hůř, složil se uprostřed ulice. 

Proto vám přeji, abyste si v životě nechali 
pomoct. „Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? 
Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin 
země, není zemdlený, není znavený, jeho 
rozumnost vystihnout nelze. … Ale ti, kdo 
skládají naději v Hospodina, nabývají nové 
síly, vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, 
jdou bez umdlení. (Izajáš 40, 28-31)

Bůh vás rád podepře, a to dřív, než skončíte 
v bahně a ještě si pochroumáte nohu. 

JF - NL
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Blahodárné účinky odpuštění 
Proč Pán Ježíš Kristus vložil 
záležitost odpuštění do 
nejdůležitější modlitby na 
zemi? Jistě proto, že mu velice 
záleželo na tom, abychom 
odpouštěli druhým a také 
usilovali, aby bylo i nám 
odpuštěno. Velmi mu záleží 
na tom, abychom byli opravdu 
šťastnými lidmi. 

Jsme nedokonalí a často 
zarmucujeme svého Pána – 
Dárce života a způsobujeme 
také zármutek a bolest sobě 
i druhým. Vzájemná zranění 
ničí radost a naplňují nitro 
člověka negativními pocity a vedou  až k 
zoufalství. Osvědčeným lékem na uzdravení 
nitra člověka i vzájemných vztahů je 
odpuštění. To konstatují i psychologové. 

Lia Graingerová napsala článek „Odpuštění 
je dobrý lék.“ „Většinou odpouštění bereme 
jako cosi, co činíme kvůli někomu jinému. 
Nový výzkum však ukazuje, že to je jen část 
celého příběhu. Člověku, který odpouští, se 
mění fyziologie,“ vysvětluje doktor Robert 
Enright, zakladatel Mezinárodního ústavu 
pro odpuštění a autor knih Život v odpuštění 
a Osm klíčů k odpuštění. Studiu sil a účinků 
odpouštění se věnuje už přes tři desetiletí. 
„Odpuštěním se zbavujeme čehosi, čemu 
říkáme toxický hněv,“ pokračuje doktor 
Enright. Ten totiž může 
člověka doslova zabít. 

V roce 2009 publikoval 
se svým týmem v časopise 
Psychology and Health 
studii, v níž se věnuje účinku 
odpouštění na zdraví srdce 
kardiaků. Ukazuje v ní, že 
ti, kdo se dokážou přimět k 
odpuštění, vykazují ještě po 
čtyřech měsících zlepšený 
průtok krve srdcem. Z 
fysiologického hlediska to 
dává smysl.  Ve chvílích, 
kdy vám mozek zaplaví 

pocity hněvu a touhy po pomstě, aktivují se 
najednou obě části autonomního nervového 
systému-sympatická i parasympatická, 
přičemž ta první člověka stimuluje, zatímco 
ta druhá jej zneklidňuje. 

Představte si pedály plynu a brzdy u 
auta. Co se stane, když sešlápnete oba 
najednou?  Vůz se začne zuřivě zmítat, což 
přesně odpovídá stresujícím protichůdným 
signálům, které tělo a srdce dostává vždy, 
když se člověk oddává odporu a hněvu. 

Odpuštěním se však neléčí jen srdce. V roce 
2011 zveřejnila Společnost pro behaviorální 
medicínu studii prokazující, že pomáhá 
od nespavosti, a další studie, tentokrát 
Lékařské fakulty Dukeovy univerzity v 
Severní Karolíně, prokázala souvislosti 
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mezi odpouštěním a posílením 
imunitního systému u pacientů 
s pozitivním HIV.  Výzkumy 
tak rok po roku odhalují nové a 
nové léčivé účinky odpouštění 
– od nespavosti po rakovinu.“  

Jsme velmi vděční 
odborníkům za tyto výsledky 
výzkumu, protože potvrzují 
pravdu biblického učení. V 
Bibli se setkáváme s trojím 
odpuštěním. 

První je odpuštění Boží, které 
každý z nás potřebuje. Jsme 
lidmi, kteří zdědili přirozenost, 
ve které je mnoho infekce zla. Pán Ježíš 
nám tuto infekci odhaluje: „Z nitra totiž, 
z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, 
smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, 
chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, 
závistivý pohled, urážky, nadutost, 
opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra 
a znesvěcuje člověka.“  Mar.7,21-23.  

Tato infekce zla v nás působí, vede ke 
zlým myšlenkám, slovům i činům, odděluje 
od Boha a naplňuje nitro nepokojem a 
výčitkami. S touto duchovní a mravní špínou 
nemůžeme mít společenství s Bohem, ani 
pokoj a radost v srdci; potřebujeme nutně 
Boží odpuštění a vnitřní proměnu. 

David to vyjádřil slovy: „Mlčel jsem a moje 
kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve 
dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka, 
vysýchal mně morek jako v letním žáru. 
Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji 
nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: 
Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. 
A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.“ 
Ž.32,3-5. A pak vroucně prosil: „Odvrať 
svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny 
moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. 
Dej, ať se zase veselím z tvé spásy.“ Ž.51,11-
12.14. 

K prvnímu odpuštění dochází tehdy, když 
si uvědomíme, co jsme zlého mysleli, řekli 
a vykonali před svatým Bohem, pokoříme 
se a prosíme o odpuštění. Milostivý Pán 
Bůh přijímá naši prosbu a pro zásluhy 
Pána Ježíše Krista nám odpouští a snímá z 
nás naši vinu. Člověk pak prožívá úžasnou 

úlevu, pokoj a radost.
Druhé odpuštění potřebujeme, když 

jsme něčím zarmoutili nebo zranili svého 
bližního. Je nutné, abychom se pokořili, 
šli za ním a poprosili o odpuštění. Není to 
jednoduché, protože pokoření sebe samého 
je pro většinu lidí velmi náročné. Sebe-
pokoření je však tou jedině správnou cestou. 
V Písmu čteme: „Bůh se staví proti pyšným, 
ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy 
pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v 
ustanovený čas.“ 1.Petra 5,6.  Na pokoření 
se a upřímnou prosbu většina lidí reaguje 
odpuštěním. Po odpuštění zavládne opět 
vzájemná úcta, důvěra a radost.

Třetí druh odpuštění nastává, když někdo 
ublížil nám a my mu odpouštíme, i když 
nás o odpuštění neprosil. V Novém zákoně 
nás učí odpouštět sám Boží Syn, když se na 
kříži modlil za všechny, kteří ho odsoudili 
k ukřižování i za ty, kteří ho nejhroznějším 
způsobem trápili, tupili a znevažovali: „Otče, 
odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ L.23,34. 
V modlitbě „Otče náš“ se učíme prosit o 
odpuštění i odpouštět: „A odpusť nám 
naše viny, jako i my odpouštíme těm, kdo 
se provinili proti nám.“ Mat.6,12. „Kdykoli 
povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti 
druhým máte, aby i váš Otec, který je v 
nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.“ 
Mar.11,25  Petr přistoupil k Ježíšovi a řekl 
mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému 
bratru, když proti mně zhřeší? Snad až 
sedmkrát? Ježíš mu odpověděl: Pravím 
ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát 
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sedmkrát.“ Mat.18,22-23.  I apoštol Pavel 
připomíná křesťanům důležitost odpuštění: 
„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, 
odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu 
odpustil vám.“ Ef.4,32. Jsme nesmírně 
vděční, že smíme být v Boží škole a učit 

se prosit svého Pána o odpuštění, prosit o 
odpuštění i ty, které jsme zarmoutili nebo 
zranili a také odpouštět všem, kteří nám 
nějakým způsobem ublížili. 

Pokračování příště. 

 Mgr.St.Kaczmarczyk

ze života sboru
Fotoreportáž z Velikonoc
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pro chytré hlavy
Kvíz pro děti - Poznej lépe Matoušovo evangelium

1. Kolik má Matoušovo evangelium 
kapitol? 

2. Kolik podobenství najdeme v Matoušově 
evangeliu? 

3. Které z těchto podobenství je nejkratší co 
do počtu slov, nikoli veršů? 

4. Co dělal Pán Ježíš se svými učedníky 
těsně před tím, než vyšli na Olivovou horu? 
Podívej se na Mat.26,30. 

5. Marie z Magdaly a jiná Marie přišly 
prvního dne po sobotě k hrobu Pána Ježíše. 
Jméno Marie je rozšířené i dnes. Víš, kdy má 
Marie svátek? 

Správné odpovědi: 28, 18, Podobenství o perle - 
23 slov, Zazpívali chvalozpěv, 12.9.

foto: Otmar Humplík
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Oznámení

Březnové pohřby
Helena Křižánková
Lydie Sklenářová

Dubnoví jubilanti
Anna Bobotová
Irena Bukovčanová
Josef Bystroň
Marta Dordová
Valter Duda

Alena Ježová
Irena Kopelová
Jan Krčmář
Jitka Kukučová
Alena Mecová
Martina Nytrová
Emilie Przybylová
Alena Starzyková
Josef Vyhnanek

3. dubna se bude konat sborový den s 
tématem „Prozkoumání liturgických 
symbolů“. Hostem bude bratr Heller. 

Slezská církev evangelická a Slezská 
diakonie vás srdečně zvou na besedu 
Migranti a my: proces přijímání migrantů 
do ČR, integrace migrantů do společnosti, 
zkušenosti. Beseda se bude konat 6. dubna v 
16 hodin ve velkém sále ústředí SCEAV, Na 
Nivách 259/7 v Českém Těšíně. Hosté: Alena 
Fendrychová, koordinátorka pro práci s 
migranty v Diakonii ČCE, Eva Dohnalová, 
koordinátorka konsorcia neziskových 
organizací pracujících s migranty v ČR, 
Šárka Klusová, koordinátorka pro práci s 
migranty ve Slezské diakonii.

14. dubna se v Jazzklubu na Střelnici v 18 
hodin koná diashow Tomáše Kubeše: Sibiř. 
Srdečně zveme na večer s cestovatelskými 
zážitky a postřehy, prezentací fotografií, 

radami a tipy na výlety do cizích zemí. 
Vstupné 30 Kč. Více informací na www.
kassct.cz/jazz-club.

15. a 16. dubna se koná konference Křesťan 
za katedrou pro pracovníky ve školství, 
rodiče a vůbec všechny, kteří se zajímají o 
křesťanské vzdělávání. Konference se koná 
ve sborovém centru Hutník v Třinci. Pátek 
od 18 hodin: večer modliteb, chval a sdílení, 
sobota od 8:30 hlavní program: přednášky, 
workshopy, diskuze, svědectví, chvály. 
Hosté: Jan Hábl (I když se nikdo nedívá: Na 
charakteru záleží – nejen ve výchově), Radek 
Kalenský (Výchova novodobých Josefů 
aneb Ten, na kterého se nikdo nedíval). Více 
informací a přihlášky na kzk.sceav.cz.

Národní konference Aglow se koná 22. – 
23. dubna v Nymburce, COP Nymburk, V 
Kolonii 1804. Téma: Neboj se, jen věř (Marek 
5,36). Mluvčí: Phia Kamp, semináře: Dr. 

co nás čeká

ze života sboru
Pohřby a jubilanti

Zveme vás do nově otevřené expozice světového muzea a knihovny Bible s názvem 
Bible jako kniha knih. Můžete se těšit mimo jiné na: stovky Biblí a křesťanské literatury, 
různé formáty, provedení, jazyky a nářečí, od 16. století do současnosti, mapy a historické 
přehledy a mnohé jiné zajímavosti. Kde: Nádražní 52, Jablunkov. Tel: 605 015 604. www.
muzeumbible.cz.
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Salman Hasan: Žena a islám, Jim a Hulda 
Bennettovi: Překonej strach a stud a žij v Boží 
svobodě, Petr a Vlasta Šimmerovi: Budování 
rodinných vztahů, Eva Loulová: Tančím pro 
Pána. Konferenční poplatek je 300 Kč, oběd 
100 Kč, lůžko 250 Kč. Registrace: v pátek od 
17 hod., v sobotu od 7:30 hod. Nocleh nebo 
oběd je nutné si objednat a poslat platbu před 
konferencí. Přihlášky zasílejte do 14.4.2016 
on-line na www.aglow.cz nebo písemně na 
adresu Jana Follerová, Nad Elektrárnou 36, 
288 02 Nymburk. Platby zasílejte na účet 
441901349/0800. Jako variabilní symbol 
použijte své telefonní číslo. Další informace 
na telefonu: 608 331 668 nebo emailu jana@
foller.cz (Jana Follerová).

Vážení bratři a sestry, dne 24. dubna 
v neděli v 15 hodin proběhne setkání 
starší generace. Společná Svatá večeře 
Páně proběhne v kostele, poté bude 
setkání pokračovat v sále sboru, kde bude 
připraveno občerstvení a krátký kulturní 
program. V případě potřeby dovozu a 
odvozu prosím kontaktuje br.faráře nebo 
členy staršovstva (591 142 059). Srdečně 
zveme.

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

Poradní odbor pro vzdělávání laiků při 
synodní radě ČCE pro vás připravuje jarní 
kurz Čas boje, čas pokoje, který se bude 
konat v Sola Fide v Janských Lázních od 
30. dubna do 6. května. Vedení kurzu. Karel 
Fon, biblický program: Dej nám moudrost, 
odvahu – Dan Matějka, tematická řada: 
Jeroným Pražský, Jaroslav Šimsa, Dietrich 
Bonhoeffer – výrazné křesťanské postoje, 
přednášející: Eva Doležalová, Martin Šimsa, 
Ondřej Ruml, další program: výlet, literární 
večer, Mikuláš Vymětal – práce faráře pro 
menšiny, hudba. Cena za celý týden pobytu 
včetně stravy je 3000 Kč. Přihlášky zasílejte 

do 15. dubna na e-mail: vychova@e-cirkev.
cz nebo poštou na adresu Oddělení výchovy 
a vzdělávání, Ústřední církevní kancelář, 
poštovní přihrádky 466, Jungmannova 9, 
111 21 Praha 1.

Konference modliteb 24/7 se bude konat 
7. května od 10 hodin v Konferenčním 
sále, Nové Sady, Brno. Hlavní řečník: Pete 
Greig, dále Kateřina Lachmanová, Jiří 
Unger. Chvály: kapela Donebevolající, Gina. 
Vstupenky v předprodeji 290 Kč, kapacita 
omezena. Další informace a registrace na 
www.modlitby24-7.cz/zlomenesrdce. 

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. 

Českobratrská církev evangelická zve na 
jednodenní festival k poctě Jeronýma 
Pražského, který se uskuteční 28. května 
na Střeleckém ostrově v Praze 1. Program: 
bohoslužby, kulturní program, pro děti 
rukodílny a bojová hra.

Srdečně zveme na jubilejní 10. ročník 
Setkání křesťanů zemí střední a východní 
Evropy, který se bude konat ve dnech 7. -10. 
července 2016 v Budapešti. Jde o velký sjezd 
účastníků všech generací z Německa, Polska, 
Česka, Slovenska, Maďarska a Rakouska. 
Heslem setkání je biblický verš z Matoušova 
evangelia 5, 13 „Vy jste sůl země“.
Setkání je tentokrát o jeden den delší, začíná 
ve čtvrtek odpoledne a končí v neděli 
po bohoslužbách, takže bude dostatek 
prostoru pro nejrůznější programy - 
biblickou práci, bohoslužby, tematické 
přednášky, workshopy, koncerty, divadla, 
prohlídky města apod. Hlavní přednášku 
na téma „Reformace a budoucnost církví 
ve východní Evropě“ přednese pastor 
maďarské Reformované církve Zoltan Balog, 
který je zároveň ministrem pro lidské zdroje 
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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! 

Hledáme spolupracovníka, který by distribuoval materiál k výsadbě stromků a keřů, 
květinových cibulí, květin a zahradních plodů, např. jablek, na území České republiky.
Anna a Zbigniew Błahutovi z Polska, e-mail: annablahut63@gmail.com, 
tel.: +48 506 535 220, 0048 33 857 3004.

v současné vládě premiéra Viktora Orbána.
Pro mládež se plánuje sportovní program 
(kopaná, odbíjená, plavby na dračích 
lodích), vystoupení církevních popových 
skupin, představení neviditelného divadla, 
zajímavé workshopy a diskuze. 
Velká část programu Setkání křesťanů je 
plánována do sportovní „trnové“ haly, 
která nabízí komfortní zázemí pro všechny 
programy, workshopy, koncerty. Hala 
leží na pravém břehu Dunaje a nachází se 
nedaleko centra města. Základní informace 
najdete v němčině, angličtině a v maďarštině 
na http://christlichebegegnungstage2016.hu. 

Milí sborovníci, můžete se přihlašovat 
na letní pobyty s Českobratrskou církví 
evangelickou, které se konají v období od 
25. června do 27. srpna v Bělči nad Orlicí 
nebo v Herlíkovicích. V nabídce jsou 
pobyty pro rodiny s dětmi s postižením, 
pobyt Církev žije, tábory pro děti a 
mládež, rodinné pobyty (pro rodiny s 
menšími dětmi, pro rodiny s většími děti, 
pro prarodiče s vnoučaty, pobyt penzistů). 
Více informací na letáku v kanceláři sboru, 
na webu sboru narozvoji.cz v sekci Různá 
oznámení nebo na http://prihlasky.srcce.cz.
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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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