
Slovo editora
Milí čtenáři, 
počasí se nám snad už trochu umoudřilo 

a tak doufám, že taky máte tu správnou 
jarně  - letní náladu, a, jak to říkal ten 
Krtek v pohádce, radujete se, jak to kolem 
domku všechno pěkně „roste a bzučí, pučí a 
cvrliká.“ Věřím, že krásy přírody kolem nás 
nám dovedou vlít ten správný optimismus 
do žil.

Ne všichni ale mají takové štěstí jako my. 
Sestra Ala Pilch před nedávnem navštívila 
uprchlický tábor v řeckém Idomeni. 
Reportáž o podmínkách v táboře, ale také 
o tom, co tato cesta znamenala pro ni 
samotnou a jak ji ovlivnila, si můžete přečíst 
na následujících stranách. 

Možná si také vzpomínáte, že na počátku 
dubna se v našem sboru konal sborový den, 
na kterém přednášel bratr Heller. Mezi lidi 
rozhodil anketu, která se týkala toho, jak 
vnímáme naše bohoslužby, jak se nám líbí 
kázání či hudba nebo co pro nás znamená 
Večeře Páně a jak by měla vypadat. 
V tomto čísle přinášíme vyhodnocení 
ankety. Odpovědi byly zajímavé, občas 
vtipné, někdy trochu překvapivé... však se 
přesvědčte sami.

Slunečný květen vám jménem redakce 
přeje 

   Jana Foberová 

Láska nejvyšším darem
Proč právě květen je měsíc, který láká básníky 
k veršům o lásce? Snad proto, že všechno kvete, 
je to krásné napohled a v člověku se probouzí 
pozitivní myšlení. Následující příběh je také 
o lásce, nebo spíš o hledání lásky, opravdové 
lásky, kterou nazýváme agapé. Všimněte si 
role bezvýznamného „outsidera“, který sehraje 
významnou roli...

Jmenuji se Robert a jsem lékař. Chtěl bych se 
podělit o své svědectví, jak Bůh vstoupil do 
mého života.

Dá se říci, že pocházím z nevěřící rodiny. 
Oba moji rodiče (kterých si velmi vážím) 
prožili v dětství jakousi křesťanskou 
výchovu, ale po svatbě svoji víru ani v 
nejmenším nežili, takže jsem z jejich úst o 
Bohu nikdy neslyšel. Smyslem, na který 
se zaměřila výchova v naší rodině, bylo 
vzdělání (oba rodiče jsou vysokoškoláci) 
a zejména sport. Já sám jsem hrál závodně 
deset let fotbal, déle hokej, plaval jsem, 
lyžoval. Materiální zabezpečení naší rodiny 
bylo nadprůměrné (zejména díky tátově 
poctivé pracovní píli) - v podstatě jsme v 
ničem neměli nedostatek. 

Přesto musím říct, že mi v dětství něco 
podstatného chybělo. Kdybych to měl nějak 
formulovat, nazval bych to nedostatek 
„lásky zadarmo“. Chyběl mi prožitek, že 

si lásku 
n e m u s í m 
zasluhovat. 
Že jsem 
milován i 
tehdy, když 
nepodávám 
z r o v n a 
n e j l e p š í 

„synovský výkon“. Když jsem se dobře 
učil a nosil domů samé jedničky, tak bylo 
všechno dobré. Když jsem však náhodou 
nebyl perfektní, dostal jsem to nějak pocítit. 
Myslím, že mě to vedlo k tomu, že jsem se ve 
škole vybičoval k nošení samých jedniček, 
měl jsem je prakticky stále, jak na základní 
škole, tak i na gymnáziu.

(pozn. Pro úplnost musím říci, že těch 
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dobrých věcí, které jsem dostal od svých 
rodičů, bylo neskonale víc než těch 
negativních a že jsem jim za jejich výchovu 
vděčný. Určitě mě vychovali podle svých 
nejlepších představ a i dnes máme spolu 
pěkné vztahy.) 

Moje přesvědčení, že si lásku druhých 
musím zasloužit, však šlo se mnou i dále. 
Hrál jsem závodně fotbal a často jsem 
musel dělat všechno možné, abych si zajistil 
respekt starších kluků, kteří se mnou hráli 
- aby mě „brali“, abych měl v jejich očích 
nějakou cenu. Snažil jsem se tento svůj 
pocit nedostatečnosti nějak potlačit, ale moc 
to nešlo. Stále jsem toužil po ocenění od 
druhých. 

V pubertě jsem chodil na diskotéky, snažil 
jsem se budit dojem, že jsem „king“ (hlavně 
před svými vrstevníky), i když jsem v skrytu 
duše věděl, že je to jenom taková maska, že 
uvnitř mě je velká nejistota a skrytá touha 
být milován. Tuto lásku jsem však stále 
nenacházel. Moje obrácení se datuje do 
druháku na vysoké škole. Nepřišlo vlastně 
skrze žádného člověka, který by mi o Bohu 
povyprávěl (v podstatě nebyl ani kdo). Je to 
pro mě svědectví o tom, že Bůh si dokáže 
člověka najít kdykoli a kdekoli.

K tomu okamžiku došlo doma, o samotě. 
Četl jsem tehdy jakousi knížku.  Když jsem si 
ji četl, najednou jsem uslyšel takový vnitřní 
hlas, který mě vedl k tomu, abych řekl: 
„Věřím v Ježíše Krista.“ Dodneška nechápu, 
odkud se to vzalo, byla to taková myšlenka, 

jakých člověka 
za den napadne 
s p o u s t a 
(nebojte se, 
schizofrenními 
hlasy netrpím). 
V tu chvíli ve 
mně bojovaly 
dvě věci. 
Jednak rozum, 
který mi říkal: 
„ N e b l b n i , 
t a k o v ý c h 
hloupostí se 
člověku za den 
urodí v hlavě, 

vzpamatuj se.“ A jednak ta druhá věc, 
kterou jsem cítil v srdci - ta touha po změně, 
naděje, že by můj život mohlo něco opravdu 
naplnit. 

Věděl jsem, že tuhle větu „Věřím v Ježíše 
Krista“ nemohu říci „jen tak“. Vnitřně jsem 
cítil, že když tuhle „hloupost“ vyslovím, že 
se něco změní. Jen jsem nevěděl co. Ještě asi 
dvacet minut jsem s tím bojoval a pak jsem 
to řekl. Řekl jsem: „Věřím v Ježíše Krista“. 
V tu chvíli jsem nevěděl, co to znamená, ale 
prožil jsem radost, jakou jsem nikdy předtím 
nezažil. V tu chvíli jsem věděl jedno: „Už 
nejsem nevěřící, jsem věřící!!!“ Od toho 
okamžiku jsem s tím Ježíšem Kristem začal 
mluvit (tenkrát jsem ještě nevěděl, že se 
tomu říká modlitba), začal jsem ho prosit za 
svoje potřeby, začal jsem děkovat za úplně 
obyčejné věci, které mi dělaly radost. A on 
mi začal „odpovídat“ - třeba tím, že ty moje 
prosby, které byly často úplně dětinské, 
trpělivě plnil. 

Poté jsem si v knihkupectví koupil 
„dětskou“ Bibli a začal jsem ji sám číst. 
Zdaleka ne všem textům jsem rozuměl, 
ale přesto jsem v ní začal Boha stále více 
poznávat. Vždycky, když jsem Bibli otevřel, 
tak jsem řekl: „Bože, co mi teď chceš říct?“ 
No a on mi vždycky „něco“ řekl. Bylo to 
takové krásné období, trvalo asi půl roku. 

Potom přišla doba, kdy jsem zatoužil se 
o své prožitky s někým podělit a vyjasnit 
si některé otazníky. Žádného věřícího 
kamaráda jsem však neměl. Jediný, na 
koho jsem si vzpomněl, byl můj spolužák z 
gymnázia. Byl to velikánský trapas, protože 
toho kluka téměř nikdo ze třídy moc nebral 
- nevynikal ani v „balení holek“, ani ve 
sportu. V mnoha věcech, které se nosily, byl 
naprosto „out“. Jediné, co jsem věděl, že byl 
věřící. 

Byla to pro mě hrozná lekce pokory, 
protože jsem za ním musel jít a vyklopit 
mu, co právě prožívám. Bylo to však ve 
mně tak silné, že mi to i za tu lekci pokory 
stálo. Musím říci, že způsob, jak vlídně a s 
pochopením mě ten spolužák přijal, byl pro 
mě novou zkušeností. Byl to první člověk, 
který se mnou mluvil o Ježíši. Prožil jsem 
onu lásku zadarmo, o které jsem již mluvil. 

www.Nedělní listy.cz  1. května 2016 2



biblické ženy
Abígajil - manželství dvou světů

Tento spolužák ode mě za 
celou dobu studia nepoznal 
nic dobrého, a přesto dokázal 
ke mně být dobrý. 

Díky tomuto spolužákovi 
jsem se dostal do 
modlitebního společenství 
u sv. Tomáše v Brně, kam 
chodili hlavně vysokoškoláci. 
Tam jsem poznal, že víra má 
nejen osobní, ale i společnou 
dimenzi. A že obě jsou stejně 
důležité. Ve společenství jsem 
poznal spoustu opravdových přátel včetně 
svého budoucího kmotra. Pro tyto lidi 
(křesťany) vztah s Bohem nebyl jen nějaký 
„folklór“. Oni s ním skutečně počítali a Bůh 
byl pro ně opravdu jejich Otcem (jak se 
říká v modlitbě Otčenáš). Prožíval jsem zde 
prakticky stoprocentní přijetí od ostatních, 
cítil jsem se být milován a moje sebevědomí 
šlo rapidně nahoru. Za rok a půl jsem byl 
pokřtěn v katolické církvi. 

Na závěr bych chtěl povzbudit ty, kdo toto 
svědectví četli: v Bibli v 1. Janově listu, hned 

na začátku, je napsáno: „Co jsme slyšeli, 
co jsme na vlastní oči viděli a čeho se naše 
ruce dotýkaly, to zvěstujeme“. Je to pro mě 
slovo, které mi hodně pomohlo. To slovo 
říká, že člověk nemusí být nějaký vzdělaný 
teolog k tomu, aby mohl ukazovat, že Bůh je 
dobrý. Stačí vidět věci, které Bůh vykonal v 
jeho životě. Bůh nechce, abychom mluvili o 
věcech, které neznáme, kterým nerozumíme, 
ale chce, abychom říkali věci, které známe, 
kterých se „naše ruce dotýkaly“. 

Váš Robert
Zdroj: www.katolik.cz

(1. Sam.25, 14-44)
Nábal a Abígajil - zvláštní dvojice. 
Manželství představující dva zcela odlišné 
světy. Abígajil rozumná, šlechetná žena, 
Nábal lakomý a nerozumný muž.

O této manželské dvojici bychom nic 
nevěděli, kdyby se nebyla potkala s Davidem. 
Sám Bůh jim ho poslal do cesty. Bylo to 
zvláštní setkání. David utíkal a skrýval se 
před Saulem, který ho pronásledoval. Ale 
i na útěku pomáhal, kde mohl a snažil se 
činit dobře. Většinou se skrýval v pohraničí, 
tam, kde měli hospodářství Nábal a Abígajil. 
David toto jejich hospodářství chránil.

Když Nábal stříhal ovce, což bylo jako 
sběr úrody, David si myslel, že nadešel čas, 
aby on i jeho vojáci z toho něco dostali. Byl 
to oprávněný nárok. Tu se však ukázala 
Nábalova pravá tvář a současně i Davidova 

zlost. Nábal tvrdým způsobem odbyl 
Davidovy vojáky.

Když se vojáci vrátili od Nábala k 
Davidovi a vyřídili mu, jak pochodili, David 
se velice rozhněval a chtěl se Nábalovi 
pomstít. Jeho pohnutky nebyly zlé, chtěl, 
aby v jeho národě vládla spravedlnost a 
ušlechtilost, aby lidé byli vděční a obětaví. 
Jenže pravá víra přenechává pomstu a soud 
Bohu. Boží člověk i v takové složité životní 
situaci, v jaké byl David, musí zůstat Božím 
– důstojným. A tuto důstojnost dává jen 
pravá víra. Nechybělo mnoho a David by 
ztratil důstojnost Božího člověka, protože se 
odklonil od linie pravé víry. Rozhněvaný a 
pomstychtivý David, to nebyl David, jakého 
jsme znali. David byl trpělivý, pokorný 
a uměl odpouštět. Nejednou odpustil i 
Saulovi a zachránil mu život.
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David svoji pomstu nevykonal. Svatý Bůh 
zasáhl včas. Ve své milosti ho zachránil 
od neuváženého kroku. Jeho ruce nebyly 
poskvrněny krví.

Abígajil byla krásná a rozumná žena. 
Nevíme, jak se to stalo, že takto rozumná 
žena si vzala za manžela tak drsného a 
lakomého člověka. Taktéž nevíme, zda se 
pro Nábala rozhodla sama, nebo jí ho vybrali 
jiní.  V té době o vdávání dívek rozhodovali 
většinou rodiče, hlavně otcové. Dívka se 
nemohla svobodně rozhodnout, musela 
se podrobit jejich vůli. Rodičům se jistě 
Nábal líbil, byl bohatý a z váženého rodu, 
takže Abígajil s ním bude dobře zaopatřena. 
Ke štěstí jí nebude nic chybět. Rozhodli 
se a možná k této volbě dceru přinutili. 
Přepočítali se však. Bohatství je sice cenné, 
ale když člověk nemá charakter, ztrácí svoji 
hodnotu. Člověk bez charakteru, i když má 
veliké bohatství, je bídný a chudobný. Nábal 
byl bohatý v zemských statcích, ale nebyl 
bohatý v Bohu.

Pro Abígajil bylo nesmírně těžké den co 
den, rok co rok žít s takovým mužem a 
nepokazit se. A ona to dokázala a nepokazila 
se. Zůstala věrnou a šlechetnou manželkou, 
což bylo víc než hrdinské.

Jednoho dne dostala Abígajil velmi 
znepokojující  zprávu. Její manžel se vůči 
Davidově zachoval velmi zle a ohrozil tak 
celou rodinu. Abígajil si uvědomila toto 
nebezpečí a věděla, že ho musí odvrátit. 
Manželství je jedno tělo a ona se cítila 

spoluvinnou a spoluzodpovědnou. Abígajil 
byla velkou ve své moudrosti, šlechetnosti, 
rozhodování se i v činech. Zachránila nejen 
svého muže, ale i Davida. Měla prorocký 
pohled, moudrost z nebe a rozuměla poslání, 
které David dostal od Boha. Proto Abígajil 
varovala Davida před výčitkami svědomí, 
které by jistě měl, kdyby pokračoval na 
špatné cestě pomsty a hněvu. Chtěla 
zachránit Davidovy ruce od krveprolití a 
chtěla zachránit i sebe.

Kde se u Abígajil vzala ona statečnost a 
šlechetnost? Jak dosáhla takové duchovní 
úrovně? U svého muže nic takového získat 
nemohla. Určitě navštěvovala „Samuelovu 
školu“. Těžký život, bolest a utrpení 
způsobené manželstvím ji vedly stále víc 
k Božímu lidu, k Bohu. U Něho hledala 
pomoc a útěchu. U Něho se učila moudrosti, 
poznávala pravdu a získávala ducha 
pokání. Velmi ochotně přinesla Davidovi 
bohaté dary a myslela si, že to měla udělat 
už dřív, častěji, že velmi mnoho zanedbala. 
Proto vinu svého domu vzala na sebe. A 
tady Abígajil jednala „novozákonně“. Kdy 
budeme takto přemýšlet i my?

 A David? V tomto setkání vidí, že mu 
přichází vstříc sám svatý Bůh. Vidí v ní 
požehnanou ruku svého Boha, a proto Ho 
oslavuje, žehná a velebí.

 Abígajil se po setkání s Davidem vrátila 
domů ke svému muži. Věděla, že se nevrací 
do útulného domova ani do pohody, ale 
vrátila se. Byla dobrou manželkou a věděla, 

že její místo je v domě jejího 
muže, po jeho boku. Čekalo 
ji nemilé setkání, Nábal byl 
opilý. Tak se zdá, že nebyla 
ani překvapená, jako by 
to nebylo poprvé. Čteme 
o ní, že mlčela. Nic mu 
nevyčítala, nehádala se s 
ním. Bylo to to nejmoudřejší, 
co mohla udělat. Neřekla 
mu nic o setkání s Davidem 
ani o darech, které mu dala? 
Bylo to správné? Může 
žena podniknout takové 
kroky bez vědomí muže? 
Za normálních okolností 
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otázky 
Otázky o Bohu 

ne. Tam, kde se společně hospodaří, má se i 
společně obětovat. Abígajil to věděla, nebyla 
tajnůstkářka, nedělala nic za zády svého 
manžela, ale Nábal byl v takovém stavu, že 
mu to nemohla hned povědět. 

Na druhý den, když Nábal vystřízlivěl, 
Abígajil mu vyprávěla všechno, co se 
přihodilo. Očekávali bychom, že se 
umoudří, dá se říct a pochopí, že Abígajil 
zachránila nejen majetek, odvrátila jistou 
záhubu rodiny, ale že zachránila i jeho život. 
Čekali bychom, že konečně pozná pravou 
hodnotu své ženy, ocení ji a bude jí vděčný. 
Čekali bychom marně.  V Bibli čteme: „Tu 
ho ranila mrtvice a ztuhl jako kámen. Asi 
po deseti dnech Hospodin Nábala tvrdě 
zasáhl, takže zemřel.“ (1.Sam.25, 37b-38) 
Abígajil trpěla mnoho, velmi mnoho, ale ve 

všech zkouškách statečně obstála. A tehdy, 
když už byla na pokraji svých sil, Hospodin 
zasáhl. Zbavil ji utrpení.

A David? David se naučil Nábalům 
odpouštět a přenechávat pomstu a soud nad 
nimi Hospodinu.

Když se David dozvěděl, že Nábal zemřel, 
rozhodl se vzít si Abígajil za manželku. 
David už ženatý byl, ale jeho manželku mu 
vzali a provdali za jiného. Nedivíme se, že 
po tom všem David zatoužil po krásné a 
rozumné duši, jako byla Abígajil. A Abígajil? 
Neodporovala. Stala se Davidovou ženou. 
Nepochybujeme, že toto manželství nebylo 
manželstvím dvou světů, ale jednoho. 
Manželství, jaké chce mít Bůh.

RK - NL
 

39. Je mluvení v jazycích důkaz, že má 
člověk Ducha Svatého?

Tato otázka je v různých denominacích 
vykládána tak trochu jinak a možná by 
se dalo říct, že i tak trochu i jak to komu 
vyhovuje. My se samozřejmě podíváme, co 
na to říká Boží slovo. Ve Skutcích jsou tři 
případy, ve kterých přijetí Ducha Svatého 
doprovází mluvení v jazycích: Skutky 2:4, 
10:44-46 a 19:6. Nicméně tyto tři případy 
jsou jedinými místy v Bibli, kde je mluvení v 
jazycích známkou přijetí Ducha Svatého. V 
celé knize Skutků tisíce lidí uvěřilo v Ježíše 
a není psáno nic o tom, že by mluvili jazyky 
(Skutky 2:41, 8:5-25, 21:20). 

Nikde v Novém Zákoně 
se neučí, že mluvení 
v jazycích je jediným 
důkazem, že člověk 
dostal Ducha Svatého. 
Dalo by se říct, že Nový 
Zákon učí právě opak. 
V knihách Římanům 
8:9; 1.Korintským 12:13; 
Efezským 1:13-14, je jasně 
psáno, že každý věřící v 
Krista dostal pečeť Ducha 

Svatého. A v 1.Korintským 12:29-31 je 
vysvětlení, že ne každý věřící musí mluvit 
v jazycích, protože každý z nás má jiný dar 
a jiný úkol.  

Takže proč bylo mluvení v jazycích 
důležitým důkazem Ducha Svatého v 
předchozích třech pasážích ve Skutcích? 
Apoštolům bylo umožněno mluvit v jiných 
jazycích, aby mohli sdílet pravdu lidem v 
jazycích, kterým rozuměli. Skutky 2:38-43 
zaznamenávají, jak byli apoštolové pokřtěni 
v Duchu Svatém, a Ním pak zmocněni 
hlásat evangelium. V desáté kapitole Skutků 
je zaznamenáno, jak byl apoštol Petr poslán 
k pohanům (nežidům), aby jim zvěstoval 
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evangelium. Ve verších 44-48 je důkaz, že 
Bůh demonstroval přijetí stejného Ducha 
Svatého u pohanů i u apoštolů právě tím, 
že pohanům umožnil mluvit jazyky. V 
Skutcích 11:17 Petr ještě dodává – „Jestliže 
tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když 
uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v 
tom mohl Bohu bránit?“. Následný 18. verš 
dokazuje, že Židé nic nenamítali, ba naopak, 
oslavovali Boha a jeho rozhodnutí i přesto, 
že v té době jen málo raných křesťanů z 
Židů přijalo pohany do svého chrámu. Petr 
později demonstroval tuto událost jako 

důkaz, že Bůh opravdu spasil i pohany a 
nečiní žádné rozdíly mezi křesťany z Židů 
nebo z pohanů (Skutky 15:7-11).

Mluvení v jazycích není nikde 
prezentováno jako něco, co by měli očekávat 
všichni křesťané, když přijmou Ježíše jako 
svého Spasitele a jsou pokřtěni Duchem 
Svatým. Byl to zázračný a ojedinělý dar, 
který měl konkrétní účel v konkrétním čase, 
ale ani tehdy, ale ani nikdy jindy, nebyl 
jediným důkazem přijetí Ducha Svatého.

LS - NL

recenze
Dlouhá cesta 
Dlouho jsem přemýšlela, jaký 
film pro tentokrát vybrat, 
jelikož jsem za tento měsíc 
žádný zajímavý film neviděla. 
Na konec jsem se rozhodla pro 
film, který jsme tento měsíc 
zhlédli s dorostem a mládeží 
a který je spíše pro mladou 
generaci, ale určitě si tam 
najdou své i ostatní. 

Film Dlouhá cesta vypráví 
příběh věřící dívky a 
nevěřícího chlapce, kteří se 
znají ze školy, ale oba jsou 
zcela odlišní. Landon (Shane 
West) má kamarády, kteří vymýšlejí 
různé lumpárny a žijou si po svém. Zato 
Jamie (Mandy Moore) je dcera reverenda 
a zapojuje se do různých školních aktivit 
a snaží se žít skromně a plnohodnotně. 
Většinou si z ní ve škole dělají legraci, jelikož 
nezapadá úplně do party. I Landon si myslí 
své. Jednoho dne se ale jejich cesty spojí a 
po jednom společném představení Landon 
zjistí, že tato dívka není jako ostatní dívky, 
ale že má v sobě něco výjimečného. Oba se 
začnou kamarádit a po nějaké době spolu 
začnou chodit. 

Jamie ukazuje Landonovi jinou podstatu 
života, ukazuje mu na Boha. Po nějaké době 
se Jamie Landonovi svěří, že je nemocná 

a umírá. I když je to pro oba těžké, tahle 
situace je ještě více k sobě přitáhne a 
prohloubí jejich vztah. V příběhu se také 
odehrává vztah Landona a jeho otce, který 
jejich rodinu opustil a vztah Jamie a jejího 
otce, který ji vychovává sám, protože mu 
žena zemřela na rakovinu. 

Film je hodně doprovázen křesťanskou 
hudbou, která se mi osobně moc líbí. Co mě 
docela na tomto filmu mrzí je, že na konci 
filmu divák je zmatený, zda Landon uvěřil 
nebo ne. Není to jednoznačně řečeno.

Dlouhá cesta – Walk to Remember, drama / 
romantický, USA, 2002, 98 min, režie Adam 
Shankman, hrají Shane West, Mandy Moore

Agata Stařičná
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anketa 
Liturgické symboly

Těžká váha
Uprostřed Velké 
hospodářské krize, která 
ve 30. letech 20. století 
téměř srazila Ameriku 
na kolena, se zničehonic 
objevil hrdina, kterému se 
podařilo dostat na vrchol 
boxerského světa a stát se 
tak idolem celého národa. 
Tím hrdinou z lidu byl 
James J. Braddock (Russell 
Crowe), muž, který se 
i přes nepřízeň osudu 
měl brzy stát jednou 
z nejinspirativnějších legend v dějinách 
sportu. Na začátku 30. let se však i tento 
boxer dostal na dno - stejně jako zbytek 
americké populace, zasažené obrovskou 
ekonomickou katastrofou. Z velké části 
za to mohlo zranění ruky, které se díky 
neustálým zápasům nemohlo zhojit. To 
způsobovalo neustálé prohry a propad na 
boxerské dno. Neměl z čeho zaplatit účty, 
přišel o boxerskou licenci a jediná věc, na 
které mu v životě záleželo - jeho rodina - se 
ocitla v nebezpečí. 

Braddock, bez práce, s odebranými dětmi, s 
manželskou krizí a skoro i jako bezdomovec, 
se pokusil využít poslední šanci k záchraně 
své rodiny a účastnil se neoficiálního souboje 
jako návnada, že prohraje a vítězi pomůže 

získat body potřebné k postupu na titul. 
Braddock nad všechna očekávání zápas 
vyhrál a tak se roztáčí koloběh událostí. 
Svítá naděje na lepší život. Postupnými 
výhrami si Braddock získává srdce lidí a 
stává se tak jejich nadějí a motivací v těžkém 
životě sužovaném hospodářskou krizí.

Jeho strmý vzestup nakonec vyvrcholil 
soubojem se šampiónem těžké váhy Maxem 
Baerem - nezastavitelným boxerem, který 
v ringu nemilosrdně usmrtil již dva své 
protivníky.

Těžká váha, drama / sportovní / životopisný 
/ historický, USA, 2005, 144 minut, režie 
Ron Howard, hrají: Russell Crowe, Renée 
Zellweger, Paul Giamatti, Craig Bierko

DH - NL

Milí čtenáři,
počátkem dubna se v našem sboru konal sborový 

den s tématem „Prozkoumání liturgických 
symbolů.“ Hostem byl bratr Heller.  Výsledky 
ankety, kterou jste při tomto sborovém dni 
vyplnili, vám přinášíme zde. 

Naše bohoslužby
Ankety se zúčastnilo 37 respondentů, u 
některých otázek byla vybrána více než 1 
odpověď

1. V našem sboru se na začátku / před 
začátkem bohoslužeb
Zvoní………………..35
Povídá……………………..10
Hraje na varhany………………27
Je ticho ………………………….5

2. Začátek bohoslužeb je pro mě 
Důležitý …………………………24
Spíš nedůležitý ……………….7
Nestíhám ………………….8
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3. Modlitby při bohoslužbách 
Mi mluví z duše…………………………..19
Modlil bych se jinak, ale nevadí mi to ….11
Jsou odtažité (moc slavnostní, květnaté, 
suché)……………..1
Modlit by se měl jen farář ……………..2
I ostatní lidé ze sboru …………………24
Farář a presbyteři ………………….13

4. Při bohoslužbách se čte z Bible
Hodně ……………………..1
Málo ………………0
Přiměřeně ………………..32
Mělo by se číst více ……………..1
Mělo by číst více lidí ze sboru …………….2
Mělo by se číst více překladů (kralický, 
ekumenický, dětská Bible, dějeprava)…….0

5. Ve vašem sboru se káže
Na libovolné texty (aspoň to tak vypadá) ..17
Na pokračování……………12.5
Podle církevního roku ……………………27

6. Kázání v církvi se mi zdá jako
Slovo, které ke mně mluví…………….34
Slovo o tom, co by mělo být / nemělo být ..14
Slovo o tom, jak věřit ………………..12
Příliš dlouhé ………………….5
Spíše krátké ………………..2
Tak akorát ………………….13

7. Svatá Večeře Páně by se měla vysluhovat 
O hlavních svátcích (šestkrát do roka)…….2
O svátcích a slavnostních nedělích 
(dvanáctkrát do roka) …………….24
Každou neděli a o svátcích………………….13

8. Svatou Večeři Páně by měl vysluhovat 
Jen farář …………………17
Farář a presbyteři  …………….20
I ostatní ……………………6
Měli bychom si chléb a víno podávat v 
kruhu........7
Nezáleží na tom, kdo vysluhuje.....………..1
Vadí mi, když někteří lidé vysluhují…….3

9. Při Večeři Páně klečím, protože 
Jsem se to tak naučil a protože je to u nás 
zvykem / protože to u nás jinak nejde……..20
Se skláním před Boží velikostí a před 
Ježíšem Kristem ……………..26
Nejsem hoden, abych při tom stál………..10

10. Při Večeři Páně by se mělo používat 
Hostie, protože je to jiný chléb než 
jindy…....................22
Chléb, protože Ježíš se nám dává za pokrm 
jako každodenní ……………..15
Je to jedno ………………….9
Klidně by se mohly vysluhovat chipsy s 
colou……………….2

11. Při bohoslužbách je pro mě hudba 
Hodně důležitá ………………..36
Mohlo by ji být méně …………………….0
Měla by být lépe provedena………………….7

12. Při požehnání 
Mám rád zdvižené ruce ………………32
Přijde mi to magické …………….2
Se na faráře nedívám ………………………..2
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13. Po požehnání
Bychom se měli hned 
zvednout a jít……..0
Bych raději ještě v klidu 
seděl/a……………5
Je dobře, že zpíváme 
…………………34

14. Při bohoslužbách si
Odpočinu ……………….16 
Mám většinou nějakou 
službu……………..10
Krotím děti …………………5
Se těším, kdy už bude konec 
………………..2
By mohlo být více ticho 
……………….3

15. Při bohoslužbách je pro mě zvlášť 
důležité 
Kázání ……………….33
Písně ………………..30
Přímluvy ……………………20
Požehnání …………………21

16. Naše bohoslužby by měly být 
Více atraktivní …………………………12

Více srozumitelné ………………………….7
Více akční …………………………….11
Vyhovují mi ……………………………6

17. Shrnutí
Na bohoslužby se těším celý týden 
……………………27
Když jsem na bohoslužbách, ani mi to 
nevadí …………….3
Raději než na bohoslužbách jsem na výletě 
……………….0
S dětmi v nedělní škole ………………….0

reportáž
Povzbuzení a svědectví z misijního výjezdu do 
uprchlického tábora Idomeni v Řecku

Už několik let jsem si přála strávit 
velikonoční svátky mimo domov. Nic 
nepřipravovat a soustředit se jenom na to, 
co znamenají. A tak jsem odjela s Ilonou, 
Michalem a Edkem (dva bratři z Polska) do 
Idomeni. 

Misijní výjezd mě vždycky lákal, ale 
špatně snáším delší cesty. Trápí mě po nich 
migrény, proto jsem si říkala, že asi nikdy 
nepojedu. Přesto jsem na návrh mého 
manžela k mému překvapení s pokojem 
v srdci kývla. Ano, mám být poslušná++ 
slovům z Matouše 28,18-20: „Ježíš přistoupil 
a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i 
na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte 

mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna 
i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali 
všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem 
s vámi po všecky dny až do skonání tohoto 
věku”.

Byla jsem si jistá, že se Pán Bůh může 
o všechno postarat a zvládnu to, čeho se 
bojím. Především té patnáctihodinové 
cesty přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko do 
Makedonie, kde jsme byli levně ubytováni. 
Každý den jsme jezdili 40 kilometrů do 
Idomeni. Čeští dobrovolníci tam spí na 
podlaze ve staré budově, za pět euro se 
mohou osprchovat, tvrdě pracují i několik 
týdnů, a to jenom proto, že chtějí naplnit 
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základní potřeby lidí v táboře. 
Křesťané mezi nimi prakticky 
nejsou...

Na polích, kolejích, 
nástupištích jsou všude 
postaveny turistické stany, 
pár větších patří Lékařům 
bez hranic. V nich je 12 
000 lidí ze Sýrie, Iráku, 
Afghánistánu, Bangladéše, 
Pákistánu, od novorozenců 
po staré a nemocné. Dostali 
se sem suchou cestou nebo 
přes moře. Většinou mířili do 
Německa, protože v Sýrii je pět let občanská 
válka, Islámský stát zuří v okolních státech, 
zabíjí křesťany, jezídy, muslimy. Jednoho 
dne Makedonie uzavřela hranice a oni 
zůstali u plotu s tím, co měli v ruce. 

Při pohledu na ně jsem byla bezmocná, 
brečela jsem a modlila se. Viděla jsem jenom 
lidi v nouzi. Nejbližší obchod je 25 kilometrů, 
spousta „obchodníků“ prodává například 
kilo rajčat za 40 dolarů. Nekoupíte, když 
děti mají hlad? Mohou si nasbírat bylinky 
a osmažit je nebo se postavit do nějaké 
fronty. Tady dávali sáček s houskou, vejcem, 
pomerančem a vodou, tam Španělé polévku 
v kelímkách, Švédové zeleninovou a jiní 
rýžovou kaši jenom pro děti do dvanácti let. 
Někteří jsou zde již tři měsíce. Napadá mě, 
že kdyby se jednalo o zvířata, ve zprávách 
by se mluvilo o jejich týrání...

Setkali jsme se s dobrovolníky z asi dvaceti 
zemí rozdělených do různých skupin 
podle náplně práce: příprava jídla, třídění 
oblečení, údržba stanů, roznášení oblečení a 
potřebných věcí, které koupíte za své nebo 
darované peníze, úklid atd. 

My jsme se věnovali „balónkové misii“. 

Přivezli jsme 900 balónků, nafukovali je, 
zdobili a rozdávali dětem. Přitom jsme 
rodičům předali Lukášovo evangelium 
v jejich jazyce - arabštině,  kurdštině - 
kurmandži, sorani, perštině - dari, farsi, 
paštu nebo urdu pro Pákistánce.

Lékaři bez hranic prosili o spodní prádlo. 
Tento úkol jsme si vzaly za svůj. Vykoupily 
jsme všechny nejlevnější obchody, chodily 
od stánku ke stánku, jedna dávala prádlo, 
druhá evangelium. Nikdo nám neřekl, že si 
to nepřeje. Byli za každou věc velmi vděčni, 
děkovali, zvali k posezení u ohně. 

Muslimové znají Boha, který zabíjí. Neví, 
co je hřích a odpuštění, učí se tolik nesmyslů 
o křesťanech. Teď jsou v nouzi, nemohou 
dál. Ztrácejí naději na lepší budoucnost, 
svobodu a normální život. Proto jsou velice 
přístupní a vděční. Pro nás to je příležitost 
k předání tištěného evangelia. Svědectví 
brání jazyková bariéra. Migranti také jednou 
stanou před Boží tváří a kéž nebudou moci 
říci, že se nenašel nikdo, kdo by jim řekl o 
věčném životě skrze Ježíše.

Podporujme Wycliffovu misii a překlad 
Božího Slova, aby se všichni lidé na zemi 
dozvěděli, jakého máme úžasného milujícího 
Boha Otce a Spasitele Ježíše Krista.

Velmi zajímavé je, že jsme neviděli 
modlící se muslimy, přičemž modlitbu 
mají povinnou pětkrát za den. Jen jednou 
se modlilo asi padesát lidí (z dvou tisíc 
oslovených), protože jedna z žen zemřela ve 
stanu na rakovinu. Boží slovo jsme dávali s 
modlitbou v naději, že se nevrátí prázdné. 
Církev vždycky nejvíc rostla, když přišlo 
utrpení, nouze, pronásledování. To se děje v 
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Číně, Korei, Sýrii, Íránu. 
Budeme mít příležitost 

vydávat svědectví, jak to čteme 
u Lukáše 21, 10-19: „Tehdy 
jim řekl: „Povstane národ 
proti národu a království 
proti království, budou veliká 
zemětřesení a v mnohých 
krajinách hlad a mor, hrůzy 
a veliká znamení z nebes. 
Ale před tím vším na vás 
vztáhnou ruce a budou vás 
pronásledovat; budou vás 
vydávat synagógám na soud a 
do vězení a vodit před krále a 
vládce pro mé jméno. To vám 
bude příležitostí k svědectví. 
Vezměte si k srdci, abyste si předem 
nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já 
vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže 
přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. 
Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a 
přátelé a někteří z vás budou zabiti. Všichni 
vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani 
vlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, 
získáte své životy.”

Nepodléhejme strachu, který šíří média 
a sám satan. Soužení posiluje naši víru a 
učí být plně závislý na Bohu. Bible toto 
formuluje takto: „K tomu jste přece byli 
povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a 
zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho 
šlépějích.” 1Petr 2,21

Máme všemohoucího Boha, který všechno 
může a pořad má kontrolu nad světem. Stane 
se jen to, co On dovolí. On je větší a silnější 
než všechny předpovědi, každá matematika 
a lidská logika. Asi 365krát čteme v Bibli 
„neboj se“. Držme se proto Božích zaslíbení, 
čtěme víc Bibli než noviny, povzbuzujme se 
vzájemně a odvážně.

„Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než 
jakýkoli dvousečný meč; proniká až na 
rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a 
rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není 
tvora, který by se před ním mohl skrýt. 
Nahé a odhalené je všechno před očima 
toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. 
Protože máme mocného velekněze, který 
vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna 

Božího, držme se toho, co vyznáváme.” 
Židům 4,12-14

Opravdu stojí za to účastnit se misie v 
Idomeni. Tyto zkušenosti mě naplnily 
odvahou jít k neznámým lidem, a to i v 
naší zemi. Migranti budou pokračovat do 
různých zemí, část se někdy vrátí domů, 
a kdo jim řekne o Ježíši, když ne jejich 
spoluobčané? A když stanou před Boží 
tváří, nebudou moct říct, že neslyšeli. 

Vždycky jsem byla vyučována a sama jsem 
učila děti v besídce nebo naboženství klást 
si otázku: co by Pán Ježíš udělal nebo řekl 
na mém místě? Jsem přesvědčena, že by šel 
mezi uprchlíky, bezdomovce, alkoholiky 
a vůbec všechny, kteří neví, co si počít 
se svým životem. Všímejme si sousedů, 
prodavaček v obchodě, hostů v restauraci. 
Mnohé nezasáhlo Boží Slovo, mnozí ještě 
neslyšeli o věčném životě v Bohu. Bůh 
potřebuje odvážné, poslušné, možná 
teologicky nevzdělané, slabé, ale zkušené 
v životě s Kristem, hotové říci: „Pane, zde 
jsem, pošli mne!“ A že to bude stát něco sil, 
peněz, zdraví, ztracených vztahů, možná 
rodinných vazeb? Bůh nás posílá, nedává na 
vybranou. Pak se postará o vše.

1. května se z misijního výjezdu vrátí další 
skupina s pastorem Marcinem a Lubomírem 
Červenkou. Rádi se o zkušenosti z něj s vámi 
podělíme některou neděli po bohoslužbách. 

                                                                                                                          
Alicja Pilch

11 1. května 2016 www.Nedělní listy.cz



Odpuštění má blahodárné účinky. V prvním 
případě dochází k obnovení důvěrného 
vztahu lásky mezi svatým Bohem a 
člověkem. Srdce člověka naplňuje pokoj, 
radost a jistota, že je v Boží ochraně. V 
druhém případě ze srdce člověka odchází 
hněv, zlost i touha odplatit druhému člověku 
za ublížení. Srdce člověka, který odpustil, 
naplňuje pokoj, spokojenost a radost.

Smíme dokonce prosit o odpuštění 
zlého jednání, kterého se dopustila naše 
společnost. Ve dnech 17. až 25. května 1995 
se konala v Soulu mezinárodní konference 
misijních pracovníků z celého světa. Na 
konferenci se sjelo čtyři a půl tisíce misijních 
a evangelizačních pracovníků ze 186 zemí. 
Byl jsem svědkem následující události:  
Japonský delegát pastor  Dr.Paul Ariga 
klekl na jevišti na podlahu před korejským 
delegátem Issacem Lee a před celým 
shromážděním řekl: „Tvůj dědeček byl zabit 
Japonci ve jménu císaře. Japonci nazývali 
2. světovou válku svatou válkou, ale to byl 
hřích.  Lituji toho před Bohem. Jedině skrze 
krev Ježíše Krista, prosím tě, odpusť mi a 
Japoncům. My jsme zabili tvého dědečka.“ 
Korejský delegát s velkým dojetím 
odpověděl: „Odpouštím tobě i tvému 
národu. Prosím, odpusť mi také; my jsme 
vás nenáviděli.“ Oba muži se pak vroucně 
objali. Všichni přítomní byli dojatí. Byl to 
viditelný projev působení Ducha svatého v 
jejich svědomí.  

O Božím odpuštění čteme už i ve SZ. 
V 2.Moj.34,6-7 čteme: „Hospodin, Bůh 
plný slitování a milostivý, shovívavý, 
nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje 
milosrdenství tisícům pokolení, který 
odpouští vinu, přestoupení a hřích.“ Když 
lid izraelský stál před zaslíbenou zemí, 
Jozue a Káleb ho povzbuzovali k víře a 
dalšímu putování. Lid však uvěřil deseti 
pesimistickým zvědům a začal reptat a 
bouřit se proti Bohu. Mojžíš pokorně prosil 
Boha o smilování a odpuštění pro celý 
národ: „Promiň prosím tomuto lidu vinu 
podle svého velikého milosrdenství, jako jsi 

mu odpouštěl od Egypta až sem. Hospodin 
odvětil: Na tvou přímluvu promíjím.“ 
4.Moj.14,19-20. 

Veliké Boží milosrdenství a slitování 
vyjadřuje i prorok Micheáš: „Kdo je Bůh 
jako ty, který snímá nepravost, promíjí 
nevěrnost pozůstatku svého dědictví! 
Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil 
milosrdenství. Opět se nad námi slituje, 
rozšlape naše nepravosti. Do mořských 
hlubin vhodíš všechny jejich hříchy.“ 
Mich.7,18. „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, 
nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti 
odpouští všechny nepravosti.“ Žalm 103,2.3.  

Jsme nesmírně vděční, že máme tak 
laskavého a milujícího Otce v nebi, že nejedná 
s námi lidmi podle našich nepravostí, ale 
podle svého velikého milosrdenství. Jsme 
velmi vděční za Písmo svaté, že se smíme 
učit v Boží škole žít v harmonickém vztahu 
se svým Stvořitelem i s našimi bližními. 

Pak se mohou v našem životě realizovat 
slova, která napsal apoštol Pavel: „Radujte 
se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte 
se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. 
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, 
bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ 
Fil.4,4.7.                    
  Mgr.St.Kaczmarczyk

Blahodárné účinky odpuštění - 2. část
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Oznámení

Dubnové křty
Martina Kolondrová
Jan Bílek
Petr Szczurek

Dubnové pohřby
Helena Pohludková
Alena Ciencialová

Květnoví jubilanti
Jan Landecki

Štěpán Santarius
Dana Dziadková
Růžena Orawská
Emilie Wojnarová
Anna Sabelová
Anna Cieslarová
Drahomíra Uhlářová
Marta Santariusová
Anna Krucinová
Irena Zuczková
Gustav Kotas

pro chytré hlavy
Napříč Biblí

ze života sboru
Křty, pohřby a jubilanti

Milí čtenáři,
v rámci oslav 90. výročí založení našeho 
chrámu (26.6.2016) jsme se v organizačním 
týmu přípravy oslav rozhodli, že s vaší 
pomocí vydáme Sborník osobních 
svědectví, který by měl posloužit  mnohým 
hledajícím pro povzbuzení při hledání 
osobního kontaktu s Kristem. Věříme, 
že mnozí z vás pozitivně zareagují na 
níže uvedené otázky svědectví, které ale 

nemají být pro vás žádným omezením, 
pouze vodítkem. Konečný termín dodání 
příspěvků je 15.5.2016. Pokud byste znali 
někoho, kdo si z této doby ještě něco 
pamatuje (r. 1926), prosíme o zaslání 
kontaktu nebo adresy, abychom se mohli s 
dotyčným spojit. Děkujeme všem za aktivní 
přístup a těšíme se na vaše příspěvky.
Otázky pro svědectví: 
1. Co probudilo ve mně zájem o Boží slovo? 

1. Jak se jmenoval muž, kterého manželé 
Priscilla a Akvila přivedli k hlubšímu 
poznání evangelia?
2. Jak nazval Jákob místo, kde se mu ve snu 
ukázal Hospodin?
3. Lazarova sestra, která je představena jako 
pečlivá a starostlivá hospodyně je Marie 
nebo Marta?
4. Co zničilo sochu, kterou Daniel viděl ve 
snu?
5. Jak se jmenoval starší syn Adama a Evy, 
který se stal psancem?
6. Kdo ležel na Boží příkaz 390 dní na levém 
boku?
7. Kdo měl kůzlečí maso jako své oblíbené 

jídlo?
8. V kterou denní dobu vyšli Izraelci z 
Egypta?
9. Jak se jmenovali dva proroci, kteří vzkřísili 
izraelským matkám jejich jediné syny?
10. Jaký byl poslední Ježíšův zázrak před 
jeho ukřižováním?

Řešení:
1. Apollos, 2. Bét-el (Dům Boží), 3. Marta, 4. 
Kámen, 5. Kain, 6. Ezechiel, 7. Izák, 8. V noci
9. Eliáš a Elíša, 10. Uzdravení ucha, které 
Malchosovi usekl Petr
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12. - 15.5. se v Cieszyně v Domě narodowem 
konají Dni kultury chrześciańijskiej 
s tématem Jeden Pan, jedna wiara, 
jeden chrzest. Více informací na www.
dnikulturychrzescijanskiej.pl/

Srdečně zveme na večer s cestovatelskými 
zážitky a postřehy, prezentací fotografií, 
radami a tipy na výlety do cizích zemí.
Akce se bude konat 19. května v 18 hodin 
v Jazzklubu na Střelnici. Vstupné je 30 Kč. 
Projekce a povídání o expedici do africké 
Keni se ujme fotograf, milovník přírody a 
držitel ocenění National Geographic pan 
Silvestr Szabó.

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 Máma do nepohody. 
Přednášky: Co doopravdy potřebují naše 
děti, Důležitá role ženy jako matky, Jak 
přežít s puberťákem. Poplatek 100 Kč. Více 
informací a registrace probíhá na www.
konference-zen.cz. 

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. 

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.

Křesťanský festival Slezská lilie se bude 
konat 11. - 12. června v Ostravě. Účinkují 
například TGD, Sima Martausová, Iona, 
Roman Dragoun. Více informací na www.
slezskalilie.cz

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 
v současné vládě premiéra Viktora Orbána.

co nás čeká

Bylo to v dětství nebo v mládí?
2..Kdy jsem se začal/a seznamovat s Pánem 
Ježíšem a s Jeho učením?
3.Čeho si u Pána Ježíše nejvíce vážím a za co 
jsem vděčný/á?
4.Proč si vážím sborového společenství a v 
čem vidím klady a v čem nedostatky?
5.Čím chci přispět ke zkvalitnění života 
sboru a k získání dalších lidi pro Krista?
6.V čem vidím své poslání ve své rodině?
Za organizační tým přípravy oslav Zdeněk 
Kuboň, e-mail: zcuboni@seznam.cz

Milí rodiče, náš sbor v Českém Těšíně, Na 
Rozvoji i letos připravuje dětský tábor v 
Oldřichovicích v Tyře, pro děti ve věku 
10-13 let, v termínu 16. - 23. července. Cena 
tábora činí 1800 Kč. Více informací poskytne 
Jaroslav Sabela, e-mail JaroslavSabela@
seznam.cz. Přihlášky si můžete vyzvednout 
a odevzdat v kanceláři sboru.

Každý 16. den v měsíci je den modliteb za 
evangelizační tábor xCamp ve Smilovicích. 
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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.

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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