
Slovo editora
Milí čtenáři, 
je tady léto, čas prázdnin a dovolených. 

Čas odpočinku, pohody a příjemných věcí. 
Nedělní listy jsme tentokrát krouží kolem 
jednoho tématu: smyslu života. Jaký je? Co 
je / může být smyslem našeho života?

V úvodníku se můžete začíst do svědectví 
kluka, který, i když vyrůstal v křesťanské 
rodině, smysl svého života našel v 
dospělosti. Mezitím si musel projít několika 
nepěknými zkušenostmi. 

I královna ze Sáby, jak se můžeme 
dočíst v Bibli, uvažovala o svém životě a o 
mnoha otázkách. Její příběh vám na těchto 
stránkách rovněž přinášíme. 

Do hloubky se tomuto tématu věnuje i 
rubrika Otázky o Bohu. 

Můžete si také přečíst reportáž z oslav 
výročí založení našeho kostela, samozřejmě 
i s fotkami. 

Maminka Stelinky, které jsme o Vánocích 
poslali příspěvek na pobyt holčičky v 
Sanatoriích Klimkovice, nám poslala velmi 
pěkné poděkování a zprávu o tom, jak se 
jim daří. Vše přetiskujeme. 

Přinášíme také výběr z programu 
evangelizačního tábora xCamp. 

Milí přátelé, krásné prázdniny vám 
jménem redakce přeje 

   Jana Foberová 

Nerozvážnost
Dnešní svědectví nám ukazuje, že ani znalost 
Boha či církevní škola nejsou zárukou spasení. 
Tam, kde chybí upřímná víra a kde je srdce bez 
lásky k Bohu, tam se lehce vetře ten zlý a koná 
své. Tento příběh je varováním pro všechny, kteří 
sedí na dvou židlích, odkládají život s Bohem 
na potom, nebo se chtějí zalíbit vrstevníkům a 
Ježíše tak zrazují. Je smutné, když mladý člověk, 
namísto aby nesl kýžené ovoce a byl světlem 
svým přátelům, snaží se „zapadnout“ a podléhá 
pokušení. Přestože příběh končí pro Marka dobře, 
šrámy na duši zůstávají a řada mladých lidí 
přišla o svědectví těch správných hodnot, které 
jim Marek mohl 
poskytnout, kdyby 
se býval držel Ježíše.  
Kéž by takových 
svědectví bylo co 
nejméně, znamenalo 
by to, že zasetá 
semínka padla do 
dobré půdy a Bůh 
dal vzrůst.    

Jako malý kluk jsem se narodil v křesťanské 
rodině. Mé mládí se nijak nelišilo od 
ostatních dětí a o Bohu jsem tehdy věděl, 
jelikož jsem od malička navštěvoval církevní 
základní školu.  S příchodem na střední 
školu jsem se však rozhodl pro život bez 
Boha a nechal se strhnout životním stylem 
některých spolužáku (alkohol, marihuana a 
tak dále).  

Přes to vše jsem dokončil řádně studium 
s maturitou a troufám si říct, že mi v tom 
pomohl sport, kde jsem se učil vytrvalosti 
a zodpovědnosti. I když jsem se snažil 
zapadnout mezi tyto hochy, vždy jsem 
uvnitř ve svém srdci cítil, že nechci svůj 

život promarnit. A tudíž jsem se rozhodl 
pokračovat na vysoké škole. 

S různými obtížemi jsem prostudoval třetí 
ročník, kde jsem se v průběhu roku vrátil k 
některým neřestem od střední školy (alkohol, 
marihuana, party, kofeinové tablety, vodní 
dýmky, energetické drinky) a o prázdninách 
to pak nebylo lepší. Nedokážu to vysvětlit, 
ale měl jsem i ponorku s našimi rodiči. Byl 
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jsem agresivní, plný hněvu, změny nálady, 
rozčiloval jsem se a hodně se těšil, až zase 
vypadnu na koleje a nebudu naše pořád 
vidět.

Víkend před nástupem do čtvrtého 
ročníku jsme odehráli náročný basketbalový 
turnaj a večer v neděli jsem se vydal na 
koleje, kde se na našem pokoji odehrávala 
párty.  Zábava probíhala ve velkém stylu. Po 
fyzickém vyčerpání z víkendového turnaje 
jsem na party smíchal energetické drinky a 
marihuanu. Potom jsme plánovali vyrazit do 
místního baru. Avšak na pokoji u kamarádů 
jsem začal pociťovat, že se mnou není něco 
v pořádku, a proto jsem si lehl na postel. 
Začalo to nepravidelným tlukotem srdce, 
pak jsem pociťoval na těle střídavě v jednu 
chvíli zimu a teplo, mával jsem nohama 
kolem sebe. 

Kamarádi to zpozorovali a měli v jednu 
chvíli strach. Po chvilce se vše uklidnilo 
a já jim řekl, že se vrátím na svůj pokoj o 
pět pater výše a půjdu spát. Kamarád se 
rozhodl, že mě doprovodí a ostatní šli do 
baru. Po cestě na schodech jsem opět začal 
cítit nepravidelný tlukot srdce a začínal jsem 
mít strach. Přesto jsem se dokázal dostat do 
své postele a ujistil jsem kamaráda, že už to 
zvládnu bez něj. 

Kamarád tedy odešel za ostatními do baru 
a já bojoval už sám na pokoji v posteli. Po 
chvilce se opět dostavila srdeční arytmie, 
ale tentokrát i s lehkou dušností a zdálo se 
mi, že ve mně něco stoupá a já si myslel, že 
budu zvracet.  V té chvíli mě přepadl takový 
strach, který jsem v životě nezažil a běžel 
jsem do koupelny s myšlením, že budu 
zvracet. Ovšem místo toho mi začalo pěnit 
z pusy. Hrozná úzkost mě plně zachvátila. 
Ano, teprve v tu chvíli jsem si vzpomněl 
na Boha a začal jsem volat, doslova křičet 
k němu: „Bože, odpusť mi prosím. Já se 
změním.“ 

Opakoval jsem to několikrát a opravdu po 
chvilce jsem pocítil jeho přítomnost. Vzal 
situaci do svých rukou. Mé tělo se najednou 
uklidnilo a Bůh v dané situaci naváděl i 
mé pohyby těla. Zavedl mě zpět do pokoje 
a najednou jsem pocítil v Jeho přítomnosti 
lásku, pokoj, naději. Zaplavila mě radost a 

štěstí. Pocítil jsem, že mám pro Něj cenu, 
jsem milovaný a má o mě zájem. Ovšem 
nezůstalo to pouze u toho krásného, zjevil 
mi i zlé věci, které mi nahnaly obrovský 
strach, ale i přesto jsem vděčný, že jsem byl 
toho všeho zla ušetřen.

Poznal jsem, že mi všechny mé viny 
odpouští, nehledě na to, co vše jsem provedl. 
Poté vše skončilo a já jsem stál sám v pokoji 
na nohách a v pořádku.

Život s Bohem
Čas šel dál a můj život se začal postupně 
proměňovat.  Zbavil mě potřeby pít alkohol, 
kouřit dýmky, brát kofeinové tablety, kouřit 
marihuanu apod. Vycházím dobře s rodinou, 
vrátil jsem se do církve, kde jsem si našel  
opravdové přátele na celý život. Podařilo se 
mi dokončit bakalářské studium a pokračuji 
dále. V létě jsem navštívil křesťanský tábor, 
festival a poutní místo.  Tam jsem zjistil, že 
v životě jsou důležité úplně jiné hodnoty, 
než které uznává tento světský svět.  
Snažím se hledat Boha různými způsoby. 
Selhávám, padám, chybuji, ale snažím se 
bojovat nejlépe, jak dokážu. A když padnu, 
hledám sílu to z upřímnosti vyznat, poučit 
se a pokračovat dál.  Chci tímto potvrdit, že 
život s Bohem je plnější, šťastnější, krásnější 
a smysluplnější. Život bez Boha je jako loď 
bez kormidla, která se bezvládně a ztraceně 
houpe na vlnách v moři. 

Marek Tajzler
Valašské Meziříčí
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biblické ženy
Bat-Šeba
Jedenáctou kapitolu 2. knihy Samuelovy 
můžeme nazvat „temnou kapitolou“ 
Davidova života. Mravní čistota je vzácným 
pokladem, kterého si musíme vážit a chránit 
ho jako oko v hlavě. Jeho majitele však 
nesmí vést k povýšenosti a pýše, neboť v 
případě sexuálního selhání jde o selhání 
jako o kterékoliv jiné. Házet kamenem smí 
jen ten, kdo je bez hříchu. 

Když dojde na nevěru, okolí se ptá? Čí je to 
vina? Kdo za to může? On? Ona?

Z příběhů známých z mého okolí jsem 
přesvědčena, že to nikdy není černobílé. A 
v případě tohoto biblického oddílu můžeme 
poukázat na totéž. Muž požádal, žena 
povolila.

Bat-Šeba byla dlouhou dobu doma 
sama bez manžela. Oddělení jeden od 
druhého bylo, je a vždy bude problémem, 
že podlehneme pokušení. Bat-Šeba byla 
sama, bez velkých povinností. Nečinnost 
je zdrojem mnoha hříchů. A ona jako by se 
nudila!

Požádal ji král, a tomu se neodmlouvá! 
Když si to může dovolit on, proč ne ona? 
A stalo se! Nebyla z takového těsta jako 
Josef v Egyptě. Už sňatek s Uriášem, který 
nebyl z pokolení Božího lidu, ale Chetejčan, 
jako by svědčil, že její život nepodléhal 
zásadám Božího lidu. Musím se přiznat, 
rčení uváděné autorem knihy Biblické ženy 
„Snadné je Katku zvát k tanci, když Katka 
ráda tancuje“, jsem neznala. No a bylo tomu 
asi tak. David chtěl, chtěla i ona a věc byla 
hotová. 

Nelze nezmínit ještě jednu věc. Bat-Šeba 
byla velmi krásná. To je pro ženu ohromná 
výhoda a bezesporu Boží dar. Můžeme ji za 
ni obviňovat? Na druhou stranu se umývala 
na takovém místě, kde byla vidět. A v tom je 
ten háček. I v dnešní době se ženy oblékají a 
odkrývají tak, aby svým obnaženým tělem 
provokovaly smyslnost mužů. Ztratila se 
cudnost, a přitom zdravá stydlivost je u 
dívky a ženy moc pěkná.

Bat-Šeba otěhotněla a vzkázala to Davidovi. 
Při četbě kapitoly zmíněné v úvodu se 
dovídáme, že David si svou „milenku“ vzít 
nechtěl. Celou záležitost chtěl zamazat a 
otcovství svést na jejího muže. Všechno jeho 
úsilí však ztroskotalo na pevnosti Uriášova 
charakteru a Uriáš proto musel zemřít na 
bojišti. A Bat-Šeba se po uplynutí doby 
smutku stává přece jenom jeho ženou. Za 
touto etapou Pán Bůh pomyslnou tečku ale 
ještě neudělal. Posílá za Davidem proroka 
Nátana a v té chvíli stoupá David v našich 
očích. Ke své vině se přiznává a výsledkem 
je nejkrásnější žalm pokání číslo 51. 

Důvod k pokání poskytl Bůh i Bat-Šebě. 
Těžce onemocněl a sedm dní po porodu 
zemřel jejich prvorozený syn. Vlastně o tom 
moc nečteme, ale podle toho, jak Pán Bůh 
potom jedná, můžeme usuzovat, že se Bat-
Šeba změnila a stala se pravou izraelitkou. 
Opět počala a porodila syna Šalomouna. 
Nátan ho ještě pojmenoval druhým jménem 
- Hospodinův miláček. Miláčkem Božím se 
stal nejen on, ale také jeho matka.  

Mnozí první budou poslední a poslední 
první. Bat-Šeba odbočila ze správné cesty, 
ale znovu se vrátila a stala se pramatkou 
Pána Ježíše Krista (Matouš 1,6). 

 Proto nemůže být námi zapomenutá!

                                                                           JH-NL
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Královna ze Sáby
(1.Kr.10,1-13; 2.Par.9,1-2)
Královna ze Sáby je ve Starém zákoně 
zmíněna dvakrát, rovněž i Nový 
zákon ji zmiňuje na dvou místech. Pán 
Ježíš ji vyzdvihuje jako hledající duši, 
která neutonula v materiálním světě a 
pozemských starostech, ale hledala něco 
vyššího (Mt.12,42; Lk.11,31). Určitě ne 
nadarmo se dostalo její jméno do Bible. Co 
nám chce královna ze Sáby říct dnes?

Byla to bohatá žena vysokého postavení s 
mnohými povinnostmi. Nevíme, zda měla 
muže nebo byla vdovou.

Zpráva o Šalamounovi se brzy dostala 
až k ní, přestože žila asi 2500 kilometrů od 
Jeruzaléma. A ona měla uši k naslouchání, 
které tak mnozí nemají. Slyšela o králi Izraele 
mnoho, ale nejvíce ji zaujala jeho moudrost a 
obzvlášť jeho spojení s Bohem. Byl to zbožný 
král. Tato královna velmi dobře pochopila, 
že tady nejde o pohádky, ale o skutečnost. 
Byla uvažující ženou. Zajímaly ji různé 
věci, na které nedostávala jasnou odpověď. 
Existují lidé, co nemají žádné otázky, ale 
k takovým královna ze Sáby nepatřila. 
Hnaná vnitřní touhou vydala se na cestu. 
Chtěla osobně vidět, slyšet a přesvědčit se 
o skutečnosti. Vydala se na cestu s velkým 
doprovodem a velkým bohatstvím.

V té době se cestovalo na velbloudech, 
cesta byla zdlouhavá, ale když chce člověk 
něco získat, musí obětovat i čas a riskovat 
všechny těžkosti spojené s cestou. I dnes se 
konají královské návštěvy. Mnohé z nich 
jsou bezvýznamné, jenom zdvořilé, ale u 
této ženy šlo o něco víc, šlo jí o skutečné 
hledání a poznání vyššího cíle života. Král 
Šalamoun byl mimořádně moudrý člověk, 
jaký se najde jen velmi zřídka. Odpověděl 
na všechny královniny otázky a to je dar 
z nebes. A královna měla otevřené oči i 
uši, mnoho se dozvěděla a byla nesmírně 
překvapená. Vždyť jí neřekli ani polovinu 
z toho, co na vlastní oči viděla a na vlastní 
uši slyšela přímo od krále. Bylo to nad její 
očekávání.

Královna viděla všechno Šalamounovo 
bohatství, jeho nádherný dům, skvělé 

pokrmy na jeho stole, práci jeho služebníků, 
ale největší dojem na ni udělalo schodiště, 
po kterém král chodíval do Božího domu. 
Nikdy něco takového neviděla ani o něčem 
takovém neslyšela.  Byla ohromena.

Tato žena se dostala dál a výš než ke 
králi Šalamounovi, dostala se až k živému 
Bohu. Pochopila, že Pán Bůh velmi miluje 
Izrael, když mu dal takového rozumného 
panovníka.

Zastavme se na chvíli u schodiště do 
modlitebního domu, které na ni zapůsobilo 
tak mohutným dojmem. Dbejme na to, 
abychom i my měli takové schodiště, po 
kterém bychom věrně stoupali do domu 
modlitby. Naší ustavičnou touhou by mělo 
být stoupání k výšinám modlitebního 
života. Stejné schodiště by mělo vést i do 
naší tiché komůrky doma.

Královna obdarovala krále Šalamouna 
mnohými dary, ale i sama toužila být 
obdarována krásnými královskými 
dary. Upřímně vyslovila, co by chtěla. 
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otázky 
Otázky o Bohu 
Co je smyslem života?
Přátelé, začíná období dovolených a 
prázdnin, tak jsem se rozhodla vybrat 
otázku, nad kterou byste mohli přemýšlet 
třeba celé prázdniny ;-). 

Takže - Co je smyslem mého života? Jak 
mohu najít smysl, naplnění a uspokojení v 
životě? Mám potenciál dokázat něco, co má 
trvalou hodnotu? 

Spousta lidí nepřestává uvažovat o smyslu 
života. Po létech se dívají zpět a uvažují, 
proč jejich vztahy zkrachovaly, proč se cítí 
tak prázdní, i když možná dokázali všechno, 
co si předsevzali. Jeden sportovec, který to 
dotáhl až do Síně slávy, dostal otázku, jestli 
je něco, co by si byl přál, aby mu někdo 
řekl, když se sportem začínal. Odpověděl: 
„Škoda, že mně tehdy nikdo neupozornil, 
že když dosáhnu vrcholu, nebude to vlastně 
znamenat nic.” Mnoho lidských cílů se 
nakonec ukáže jako prázdných až po tom, 
co jsme promrhali roky k jejich dosažení.

V naší společnosti se lidé honí za různými 
cíli, a myslí si, že ty jim dají smysl života. 
Některými takovými cíli jsou pracovní 
úspěch, bohatství, dobré vztahy, sex, zábava, 
dobročinnost, a tak dále. Mnozí nakonec 
ale přiznávají, že když dosáhli těchto cílů, 

pořád pociťovali vnitřní prázdnotu, kterou 
nedokázali ničím zaplnit.

Autor biblické knihy Kazatel vyjadřuje 
hned na začátku knihy své pocity takto: 
„Pomíjivost, samá pomíjivost, všechno 
pomíjí“. Zde uváděný člověk měl veliké 
bohatství, byl moudřejší než kdokoli jiný, 
měl množství paláců a zahrad, které byly 
pýchou jeho království, nejlepší jídla i vína 
a všechen možný druh zábavy. V jisté chvíli 
konstatoval, že všechno, za čím se jeho srdce 
hnalo, dosáhl. Na druhé straně pochopil, 
že navzdory veškerému bohatstvím, život 
na této zemi je beze smyslu! Čím to je, že 
existuje taková prázdnota? „Kazatel“ to v 
3. kapitole vysvětluje, že „Bůh lidem dal 
do srdce touhu po věčnosti“. Takže člověk 
si při zlomových situacích najednou začíná 
uvědomovat, že Bůh nás stvořil pro něco víc 
než jenom pro zkušenost „tady a teď“. 

V první Mojžíšově knize se dovídáme, 
že Bůh stvořil člověka podle svého obrazu 
(1.Mojž. 1:26). To znamená, že Bohu jsme 
podobni víc než komukoli nebo čemukoli 
jinému. Také se dočteme, že před tím, než 
člověk upadl do hříchu, platilo: 1. Bůh učinil 
člověka, aby žil ve společenství (1.Mojž. 2:18-
25); 2. Bůh dal člověku práci (1.Mojž.  2:15); 

Nepřetvařovala se. A král jí dal vše, oč si 
žádala. Ale to nejcennější, co si odnesla, bylo 
poznání živého Boha. I když měla všechno 
a byla velmi zaneprázdněná mnohými 
povinnostmi ve svém domě i ve svém 
národě, její velikost se skrývala právě v tom, 

že nedala ve svém srdci jediné a hlavní místo 
svému velkému bohatství a významnému 
postavení, ale hledala vyšší hodnoty. A kdo 
hledá, najde. I královna ze Sáby našla.

RK - NL
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3. Bůh měl s člověkem obecenství (1.Mojž. 
3:8); 4. Bůh svěřil člověku vládu nad celou 
zemí (1.Mojž.  1:26). Proč je toto všechno 
důležité? Protože to všechno mělo podle 
Božího plánu přidávat na plnosti lidského 
života. Je však pravda, že všechny tyto věci 
(zvláště obecenství člověka s Bohem) byly 
krutě zmařeny hříchem člověka.

V poslední knize Bible, ve Zjevení, Bůh 
slibuje, že tuto zem zničí a nastolí věčný 
pořádek tak, že stvoří Nové nebe a Novou 
zemi a zároveň obnoví dokonalý vztah 
s vykoupeným lidstvem. To znamená se 
všemi, kteří budou zapsáni v knize života. 
Ostatní však budou odsouzeni a uvrženi do 
ohnivého jezera (Zjevení 20:11-15). 

Musíme tedy říci, že by bylo velmi špatné, 
marnivé a zbytečné jít životem jenom proto, 
abychom něčeho pozemského dosáhli, 
pak umřeli a navěky zůstali odděleni od 
Boha! Opravdový smysl života dokonce 
nenalezneme ani samotným přijetím 
Ježíše jako Spasitele, ale je to jeho začátek. 
Skutečný smysl života se rýsuje právě 
když začneme Krista následovat jako Jeho 
učedníci, učíme se od Něho, přicházíme k 
Němu na modlitbách a trávíme čas s Ním a 
s Jeho Biblí. 

Pán Ježíš o nás u Jana 10:10b řekl: „Já jsem 
přišel, aby měli život, a měli ho v hojnosti”. 
A u Matouše 11:28-30 zase říká: „Pojďte ke 
mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi 
břemeny, a já vám dám odpočinutí. Vezměte 
na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť 
jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete 
odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho 
netlačí a břemeno netíží”. Matouš 16:24-
25: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, 
vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo 
by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; 
kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne 
jej”. „Hledej blaho v Hospodinu a dá ti vše, 
oč požádá tvé srdce” (Žalm 37:4). 

Všechny tyto verše nám chtějí říct, že 
máme na výběr. Můžeme jít dál, třeba tak 
jako doposud a řídit si své životy sami, s 
tím, že náš život zůstane prázdný. Anebo 
se rozhodneme celým svým srdcem 
následovat Boha a Jeho vůli, což bude mít za 
následek plnohodnotný život. Takový život 

nemusí být nutně nejlehčí, ale určitě bude 
hodnotově naplněný, protože náš Stvořitel 
nás miluje a chce pro nás jenom to nejlepší.

Jako závěr můžeme použít opět sportovní 
přirovnání: Jste-li sportovním fanouškem a 
navštívíte zápas, můžete buď za pár korun 
získat místo v posledních řadách stadionu, 
nebo můžete sáhnout hlouběji do peněženky 
a téměř osobně se účastnit všeho dění – mít 
to „z první ruky“. 

Podobně je tomu s křesťanským životem. 
Pozorovat Z PRVNÍ RUKY Boží dílo není pro 
nedělní křesťany… nezaplatili dostačenou 
cenu. Učedník, který se rozhodl následovat 
Krista celým svým srdcem, chce být co 
nejblíže při tom, když Bůh pracuje. Takoví 
lidé zaplatili dostatečnou cenu, protože se 
úplně odevzdali Kristu a Jeho vůli, a žijí svůj 
život plně. Takže se můžou směle podívat 
do očí sami sobě, svým bližním, ale hlavně 
svému Stvořiteli, bez výčitek! 

Zaplatil jsi už tuto cenu? Nebo - Jsi ochoten 
ji zaplatit? Jestliže ano, po smysluplném 
životě už nebudeš více jenom toužit – budeš 
ho mít.

A na úplný závěr chci ještě připomenout, 
že Bůh nemá, ani nám nedává žádné 
prázdniny, ani dovolenou. Takže vám přeji, 
abyste prázdninovo-dovolenkový čas prožili 
s Ježíšem Kristem a možná i přemýšleli o 
svém smyslu života. Ať vás Pán ochraňuje 
na vašich cestách.

LS - NL
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tip na výlet 
Leśny park Niespodzianek

recenze
Babies - Mimina
Jelikož nám začaly prázdniny, které se týkají 
hlavně našich dětí, rozhodla jsem se udělat 
recenzi na jeden zajímavý francouzský 
dokument pod názvem „Babies“ - 
„Mimina“. Hodně mě zaujal už dávno, ale 
asi tak před měsícem jsem měla možnost ho 
znovu zhlédnout. 

Není to film, ale spíše dokument, ve kterém 
se skoro vůbec nemluví, jelikož hlavními 
aktéry jsou čtyři malá miminka z celého 
světa. Režisér dokumentuje jejich životy od 
narození až po jejich první krůčky. 

V dokumentu se setkáváme se třemi 
holčičkami – Ponijao, která žije s rodinou 
a dalšími třemi sourozenci u Opuwo v 
Namibii; Mari z japonského Tokia a Hattie ze 
San Franciska – a s chlapcem Bayarjargalem 
z Mongolska. 

Režisér, který se pro všechny natáčené 
rodiny stal rodinným přítelem, zachytil 
nejen důležitou část života malých človíčků, 
ale také různorodé zvyky a prostředí, ve 
kterém tyto děti vyrůstají. Hodně mě zaujaly 
kontrasty mezi civilizovaným a „méně“ 
civilizovaným světem. Rituál umývání 
miminka v Tokiu je nesrovnatelný s mytí 
miminka v Namibii. 

Děj se různě prolíná a divák tak může vidět, 
jaké jsou rozdíly ve výchově a péči o dítě v 
odlišném prostředí. U některých kontrastů 
se opravdu zasmějete, u některých zhrozíte. 

Mně osobně nejvíce zaujal obraz rodiny z 
Mongolska. Hodně kontrastní a někdy pro 

mě děsivé momenty, kdy například dítě leží 
na posteli a najednou k němu skočí kohout a 
kráčí si těsně vedle dítěte. 

Zajímavá je také rodina v Namibii, kde 
malé děti žijí v prachu a nečistotě a přesto 
jsou šťastná. Po filmu jsem si uvědomila, 
že v jedné kultuře jsou některé věci zcela 
normální a v jiné by byli lidé šokování 
takovým postupem. 

Každý jsme jiný a na světě žije tolik 
různých národů, že svět je opravdu pěkně 
pestrý. Kdybychom se všichni chovali stejně, 
byla by to nuda.

Dokumentární, Francie, 2010, 79 min, režie 
Thomas Balmes. 

Agata Stařičná

Léto je opět tady a my vám přinášíme tip na 
výlet. Máte-li děti nebo vnuky, jste ideální 
cílová skupina. V Ustroni v Polsku, který 
je od Českého Těšína jen pár kilometrů za 
hranicí, se nachází lesní park – leśny park 
Niespodzianek. 

My jsme ho navštívili ještě před 

prázdninami. Cesta z Těšína do Ustroně 
trvá necelou půlhodinku a vede většinou 
rychlostními komunikacemi. Na konci 
sice musíte projet centrem města, ale to v 
zásadě nevadí, aspoň se podíváte, jak to tam 
vypadá. 

V samotném lesním parku najdete různé 
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druhy zvířat: zubry, jeleny, divoká prasata, 
muflony – někteří z nich chodí volně, jiní 
jsou za plotem, nepřišli jsme na to, jestli ti, 
co chodí volně, prostě odněkud vzali roha, 
nebo to tak má být. Ale nebojte se, velká 
divoká prasata volně nechodí a zubři taky 
ne. Na pokladně si můžete koupit kukuřici 
jako proviant pro zvířata, kterou pak dle 
vlastního uvážení distribujete. 

V určenou hodinu se konají lety dravců 
a sov i s výkladem. (Mimochodem, podle 
pánů z lesního parku těžko říct, proč jsou 
zrovna sovy symbolem moudrosti. Prý 
jí zas až tak moc nepobraly.) Děti ocení 
pohádkovou cestu, na které jsou domečky, 
každý s postavičkami a příběhem. 

Samozřejmě děti taky potěšilo velké hřiště. 
A dospělí byli nadšeni houpačkami (pro 
dospělé!), protože se konečně po dlouhé 
době mohli dost vydovádět a pohoupat dle 
libosti. 

V parku se rovněž nachází pár stánků 
s nanuky, pivem a teplým občerstvením, 
není tam sice žádná restaurace, ale můžete 
si dát klasiku jako zapiekanki (pro neznalé 
rozříznutá veka s houbami a zeleninou), 
hranolky, hamburger nebo kyselou polévku 
žurek. 

Minusem parku jsou cesty, vysypané 
hrubým štěrkem. Park je v kopci, a tak může 
být kombinace vašich vysokých podpatků, 
k tomu kočárku s malými koly a batolete 

v druhé ruce poněkud… nepříjemná. 
Upřímně řečeno, děti nám padaly jako 
švestky. Na druhou stranu, bylo vidět, že 
některé ženy si prostě potrpí na krásu, pro 
kterou se musí trpět, takže… je to na vás. A 
pozor, na pokladně neberou karty ani české 
koruny. 

Pokud tedy máte volný půlden, 
doporučujeme lesní park jako příjemný a 
nedaleký cíl. 

Více informací na http://www.lesnypark.
pl/. 

JF - NL

fejeton
Jak jsme kupovali auto
Máte-li auto, je pro vás něco jako… člen 
rodiny? A pokud ne zrovna člen rodiny, 
aspoň dost důležitý objekt? Naše zlatá 
(barvou i povahou) Škoda Octavia je něco 
mezi tím. Bohužel, pro dva dospělé a tři 
děti je poněkud malá. Dosud jsme situaci 
řešili tak, že nejstarší dcera se vezla vepředu 
vedle řidiče, zatímco její ubohá matka 
seděla jako sardel vzadu mezi dvěma 
sedačkami, a na rozdíl od dětí, které mají 
velmi dobře hodnocené a bezpečné modely 
dětských autosedaček, navíc připoutána 
jen dvoubodovým pásem a bez hlavové 

opěrky. Poté, co nejmladší dcera vyrostla 
z autosedačky typu „vejce“ a přešla na 
větší, se prostor ještě více scvrknul. Nastal 
bolestný proces: Nejen pomalé loučení se 
starým autem, ale i hledání nového. 

Ujasňujeme si doma priority: žádné Volvo 
(moc drahé!), žádný francouz (abyste 
rozuměli, já jsem z celé duše frankofil, ale 
aut se to netýká), žádný Fiat, žádná Dačka 
(manžel je, chudáky, nesnáší), žádný Ford 
(znáte to pořekadlo… ne, radši ne, manžel ho 
jednou odvykládal kamarádovi, co si zrovna 
Forda koupil, a koukal tak nějak divně), 
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žádný benzin, žádný plyn, žádný malý 
výkon (velké auto žádá velký výkon), žádný 
staroch, žádný mlaďoch, ne moc drahý, 
nejlépe sedmimístný (poslední dobou se u 
nás doma často vyskytuje jiný počet dětí, 
než by odpovídalo rodným listům v šanonu, 
tak ať ty přebytečné večer můžeme odvézt 
domů). Postupným lustrováním autobazarů 
se ukazuje, že průnik těchto množin je velmi, 
velmi malý. 

Upřímně řečeno, je tak malý, že takové auto 
se vyskytne tak jednou za dva týdny. Část z 
nich na druhém konci republiky. Přece jen 
se ale před pár týdny našel Touran, dokonce 
v relativně nedalekém autobazaru. V jednu 
sobotu nadejde den D: jedeme se podívat na 
naše budoucí auto! Manžel si ráno ověřuje, 
že ho ještě mají. Dcery jsou natěšené víc, 
než kdybychom jely do zoo. 
Přijíždíme k autobazaru. 
Vystupujeme z auta. 
První pohled je pro mě 
šokem. Auta jsou 
n a s k l á d a n á 
vedle sebe, 
jak by řekla 
m a m k a , 
bez ladu 
a skladu, 
p o l o v i n a 
z nich je 
nabouraná , 
druhá polovina 
byla v nejlepších letech, když ještě na Hradě 
seděl Havel. 

Manžel oslovuje laxně vypadajícího 
týpka, že jsme tady na ten Touran. Týpek 
se přestane věnovat blonďaté slečně, zavolá 
si pomocníka a vede nás kamsi dozadu. 
Auta, která míjíme, ve mně vzbuzují odpor 
a představuju si, že takhle nějak vypadají 
ty autobazary, kde šidí zákazníky a stáčejí 
tachometry. „Tak to je von,“ opíše týpek 
rukou kolo u obstarožního Touranu, který 
je několikrát objetý mincí, zpředu bouraný 
a zezadu rezavý jako liška. Tak kvůli 
takovému křápu sem jedem až z Ostravy? 
Týpek zachytí náš pohled a snaží se nás 
uklidnit: „My to přelakujem, nebojte.“ Jasně. 
Ona tím ta rez zmizí. Kvapně se rozloučíme. 

Děti hudrají, že proč nebude autíčko. Náhle 
se manžel zastavuje. Za menším plotem, 
hned vedle, je další autobazar! My pitomci 
jsme vlezli do špatného. 

Vítá nás seriózní majitel a předvádí 
seriózního Tourana. Je pěkný, původem Ital, 
má uhrančivý pohled a hezké oči a pěknou 
barvu a sedm sedadel. Berem ho, TOHLE je 
naše budoucí auto! Manžel se ještě domluví 
se známým automechanikem, aby se nám na 
něho přijel kouknout. 

V pondělí následuje studená sprcha. Stala 
se chyba v komunikaci, někdo další byl ještě 
objednaný na prohlídku, a odvezl si ho. 
Další auto hodné našich úzkých požadavků 
nemůžeme najít. Mezitím nás známí a 
členové rodiny bombardují radami: „Proč 
si nekoupíte nové auto?“ (ale tak to my 

bychom rádi, bohužel 
slamník víc peněz 

než na ojetinu 
nevydal), „Proč 

si nekoupíte 
Pe u g e o t a ? “ 
„ P r o č 
n e c h c e t e 
benziňák?“ 
„Proč to 
musí být 
jedna devítka 

nebo dvojka?“ 
„Hlavně si 

nekupujte auta z dovozu!“ (tak to už 
bychom fakt žádné nenašli). 

Další auto vyplivne vyhledávač za dva 
nebo tři týdny. Až v Jihlavě. Vypadá to 
na celodenní výlet, naštěstí bez dětí. Po 
dopolední osvěžující cestě po dálnici, která 
je buď v havarijním stavu, nebo opravující se 
a svedená do dvou úzkých pruhů, nebo ještě 
lépe do jednoho, nebo stojící po různých 
nehodách, si připadám, jako bych kácela 
stromy, a to je teprv poledne. V autobazaru 
nám předvedou pěkného Caddyho maxi, 
se kterým se projedeme, zkontrolujeme ho 
v servisu, no zkrátka máme radost, protože 
TOHLE je naše budoucí auto! 

Studená sprcha následuje opět o dva 
dny později. Autobazar pošle návrh 
kupní smlouvy, která je poněkud… 
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zvláštní. Auto nevlastní autobazar, ten je 
pouze zprostředkovatelem, prodejcem je 
někdo jiný. Když se ptáme kdo, abychom 
eventuálně věděli, kam se obrátit s 
reklamací, začnou lézt z bazaru perly jako 
z ústřic. Prý je to nějaká slečna, přítelkyně 
jednoho pána z bazaru. Manžel si hledá 
jméno přítelkyně na internetu, a když o ní 
nenajde ani zmínku, s patřičným patosem 

prohlásí, že je to bílý kůň, buď neexistuje, 
nebo je dávno mrtvá (ještě zbývalo dodat, 
že ji zakopali v tom bazaru pod podlahou). 
Tímto výrokem ukončuje epizodu Caddy 
maxi v našem životě. 

Dál nic. Tento článek nemá konec, protože 
stále jezdíme v naší krásné Škodě Octavia a 
doufáme, že jednoho dne… 

JF - NL

svědectví
Vyslyšená modlitba
Pro mladého člověka to bude příběh z 
minulosti, pro mě je tak aktuální, jako kdyby 
se stal včera. Rád vám ho sdělím, protože 
není moudré ponechat si pro sebe to, čím 
mne Pán Bůh obdaroval.  

Chci vám sdělit, co se mi přihodilo.  Hrál 
jsem v Třanovicích v misijním dechovém 
souboru.  Jednou jsem šel na zkoušku 
souboru. Dirigent byl nemocný a já ho měl 
zastupovat.  

Šel jsem k autobusu na zastávku, ale 
autobus jel dřív a už odjel. Přemýšlel jsem, 
co mám udělat. Vrátit se domů, anebo …? 

Začal jsem se modlit: Pane Bože, ty přece 
máš tisíce způsobů, jak mi pomoci. Pane, 
prosím, pojede-li od Těšína nějaké auto, 
způsob to, aby se pokazilo a při mně 
zastavilo, a pak jelo dál.  Podíval jsem se 
směrem k Těšínu, uviděl jsem auto, které 
přijíždí, ale jede stále pomaleji. Při mně 
zastavilo.  

Řidič vystoupil, zlostně zvedl kapotu a 
prohlížel motor.  Dostal jsem vnuknutí a 
myšlenku: Tak vidíš, zastavil jsem ti auto.  
Pak jsem šel k autu, pozdravil jsem řidiče 
a řekl: „Pane řidiči, jedete přes Třanovice? 
Autobus mi ujel.“ Řidič mi odpověděl:  
„Vidíte, že mi to nejede.“ Já jsem mu řekl: 
„Ale uvidíte, že vám to pojede!“ Šel do auta 
a řekl mi: „Tak si sedněte!“ 

Otočil klíč, auto nastartovalo, zasunul 
rychlost a auto se rozjelo.  Radost vyjádřil 
slovem „chachacha“;  ono mi to nejelo a 
už to jede. Já jsem mu řekl: „Pane řidiči, 
nezlobte se na mne, ale já jsem se modlil, aby 

se někomu auto přímo při mně pokazilo, a 
pak, aby zase jelo dál.“ On odpověděl: „Je to 
možné?“ Otázal jsem se ho: „Vy v Pána Boha 
nevěříte?“ Odpověděl: „Rodiče mne k tomu 
nevedli a ve škole jsme se to neučili.“

 U kostela v Třanovicích mi zastavil a 
řekl mi: „Já jsem tak rád, že jsem jel s vámi, 
nechť vám Pán Bůh žehná.“  Při vzpomínce 
na tuto událost děkuji Pánu Bohu, že jsem 
mohl řidiči vydat svědectví, že má smysl 
věřit Bohu, ale také děkuji, že i mne Pán 
Bůh ujistil, že je skutečně našim laskavým 
Bohem. Děkuji Ti, Pane Bože, že ten příběh 
nevyzní naprázdno.                                   

Oskar Walach
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ze života sboru
Výročí založení kostela

Poslední červnovou neděli roku 1926 
došlo k položení základního kamene 
evangelického kostela Na Rozvoji.  

Na oslavy kulatého, devadesátého výročí 
této události, které se konaly 26. června 
t.r., byli pozváni vzácní hosté: synodní 
senior Daniel Ženatý, který plní tuto funkci 
nejvyššího představitele ČCE od listopadu 
2015, a senior našeho Moravskoslezského 
seniorátu Marek Zikmund.  

Bratr synodní senior byl také kazatelem 
na slavnostních bohoslužbách, konaných 
u této příležitosti.  Vyšel z textu Prvního 
listu Korintským 1,18-25 a poukázal na 
to, že v našich kostelích nemůže nikdy 
scházet zvěstování o ukřižovaném a 
zmrtvýchvstalém Kristu, jelikož bez toho 
nebude evangelium živým Slovem. V Kristu 
máme univerzální, nadčasový poklad, 
určený každému člověku. 

Po půlhodinové přestávce se bratr Daniel 
Ženatý krátce představil a zamyslel nad 
tím, jak vidí naši Českobratrskou církev 
evangelickou v současné době.  

Po obědě hovořil bratr Marek Zikmund 
o starozákonních horách Gerizím i Ébal 
(5.Mojž 11:29).  Z jedné z nich byla v době 
Mojžíšově oznámena požehnání, z druhé 

kletby.  Náš host hovořil o naší církvi, která 
jakoby někdy balancovala mezi oběma 
horami, mezi požehnáním a prokletím. 

Dynamický charakter jeho proslovu vyvolal 
mezi našimi církevníky diskusi na téma, 
kam směřuje náš sbor, zvláště z hlediska 
evangelizace a misie. Rozhovory, které se 
netýkaly jen těchto témat, pokračovaly u 
bohatě prostřených stolů, které připravily 
naše sestry, za což jim děkujeme. 

Již za deset let :-) budeme slavit sté výročí 
založení našeho kostela, dá-li Bůh. 

Marcin Pilch
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Červnové křty
Filip Jaworski

Červnové svatby
Petr Falta a Marcela Humplíková

Červnové pohřby

Bronislav Sikora
Anna Zmudová
Gustav Benesz 

Červencoví jubilanti
Daniel Sklenář
Karel Varcop

Křty, svatby, pohřby, jubilanti

foto Otmar Humplík
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Oznámení
Dobrý den, díky Vaší finanční podpoře 
(Nedělní listy poslaly Stelince příspěvek o 
Vánocích, pozn. redakce) mohla Stelinka 
absolvovat lázeňský rehabilitační pobyt v 
Sanatoriích Klimkovice, který je již za námi, 
a za to Vám patří ohromný dík. Vaší pomoci 
si nesmírně vážíme. Nejde ani slovy popsat, 
jakou radost nám pobyt přinesl. Stelinka 
byla úžasná! Její motorické dovednosti 
se ani zdaleka nemůžou rovnat zdravým 
vrstevníkům, ale pro nás ty neohrabané 
krůčky s oporou znamenají velký úspěch.  A 
za ten vděčíme i Vám, protože bez finanční 
pomoci bychom nemohli Stelince umožnit 
tak intenzivní rehabilitaci, jakou opakovaně 
podstoupila.

Byl to náročný pobyt. Stelinka denně 
absolvovala i sedm procedur. Pobyt proběhl 
od 4.4. do 9.5., byl nakonec prodloužen 
na pět týdnů. Přišlo vyčerpání, i slzičky, i 
chvilkové onemocnění, ale vše jsme zvládli 
a díky úžasné rehabilitační tetě byl i plný 
radosti a smíchu při objevování nových 
dovedností, získávání nových zkušeností a 
Stelinka mohla v den odjezdu jít tatínkovi 
naproti :)
Na doporučení jsme Stelince pořídili 
trupovou ortézku pro zpevnění hrudníku a 

stáhnutí bříška, ortézy na ručičky (lze vidět 
i na fotografiích ze cvičení). V následujících 
dnech musíme vyměnit ortézky na nohy ze 
stojících na chodící, abychom dále mohli 
kvalitně pilovat chůzi.

Celou fotodokumentaci z rehabilitací si 
můžete prohlédnout na stránkách Stelinky: 
http://stela-rett.cz/#fotogalerie, stejně tak 
se můžete podívat na povídání o průběhu 
pobytu v Klimkovicích a shlédnout radost 
Stelinky z jejich „pokrůčků“ http://stela-rett.
cz/#aktuln_dn.

Ještě jednou děkujeme za finanční pomoc, 
za možnost terapeutický pobyt REHA KLIM 
ACTIV JUNIOR absolvovat.

Přejeme krásné dny, štěstí, spokojenost, 
zdraví.

S pozdravem Adriana Štrossová

Letní rekreace ve sborovém domě ČCE v 
Novém Jičíně. Sbor ČCE nabízí tři pokoje 
v podkroví k letní rekreaci. K dispozici 
je kuchyňka, sociální zařízení, zahrada s 
možností parkování. V blízkosti se nachází 
CHKO Poodří, několik hradů a zámků a 
řada jiných památek. Ideální pro rodiny, 
menší skupiny, pěší i cyklisty. Kontakt na 
faru: 732 638 517, 731 664 545.  

co nás čeká
Evangelizační týden xCamp ve Smilovicích 
se bude konat od 16. do 23. července. Z 
programu: řečníci: Gabriele Kuby, Alois 
Boháček, kapely: Divine Attraction, TGD, 
Awaken youth worship, Envej, Michal 
Rassek, Doprovodná skupina. Více 
informací a registrace na www.xcamp.cz. 

Výběr z programu: 
Sobota
Hlavní scéna: 19.30 Zahájení pro veřejnost, 
Fusion (předkapela), Divine Attraction, CZ/
USA (koncert)
Alternativní scéna: 20.15-22.00 Noe (projekce 
filmu)

Anna Kolarzcyková
Anna Piwková
p. Kokotek
Jan Kozub
Eduard Molin
Lydie Rotterová
Markéta  Kostková
Anna Pieleszová
Miluše Sojková

Anna Supiková
Helena Baronová
František Starzyk
Stanislav Harok
Olga Humplíková
Rudolf Litwora
Drahomíra Mokryšková
Oldřich Cvik
Alice Eckertová
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Neděle
9.00-11.00 Bohoslužby, Kázání: Poslušnost 
ve všem (Stanislav Piętak)
14.00-15.45 Zvonkohra (Košariská-
Priepasné) + Workshop 20
16.30-18.15 Evangelizace, Bohem 
informovaná společnost (Alois Boháček)
Hlavní scéna: 19.45-22.00 Přednáška „V jaké 
době žijeme? Globální sexuální revoluce“ 
(Gabriele Kuby), Wyższobramski chór 
kameralny, PL
Alternativní scéna: 20.15-22.00 „Bílá labuť“ 
(divadelní představení)

Pondělí
16.30-18.15 Evangelizace, Bohem milovaná 
společnost (Alois Boháček)
Hlavní scéna: 19.45-22.00 Trzecia godzina 
dnia, PL (koncert)

Úterý
9.15-10.15 Přednáška Otevřené dveře: Noe 
nalezl milost u Hospodina (James Johnson)
16.30-18.15 Evangelizace, Konzumní 
společnost (Alois Boháček)
Hlavní scéna: 19.45-22.00 Awaken Youth 
Worship, USA (koncert)
Alternativní scéna: 20.15-22.00 Přednáška 
„Expanze islámu v dnešní době a problém 
imigrace“ (Lukáš Lhoťan)

Středa
15.00 Envej, CZ (koncert)
18.30-19.30 Přednáška „Reformace a misie“ 
(Zbyšek Kaleta)
Hlavní scéna: 19.45-22.00 Evangelizace, 
Tělesně smýšlející společnost (Alois 
Boháček)

Čtvrtek
9.15-10.15 Přednáška Zavřené dveře: 
Hospodin zavřel dveře (Jiří Chodura)
16.30-18.15 Evangelizace, Netečná 
společnost (Alois Boháček)
Hlavní scéna: 19.45-22.00 Michał Rassek, PL 
(koncert)
Alternativní scéna: 20.15-22.00 „Noemova 
archa“ (loutkové divadelní představení)

Pátek

16.30-18.15 Evangelizace, Nepoučitelná 
společnost (Alois Boháček)
Hlavní scéna: 19.45-22.00 Večer s 
doprovodnou skupinou XcamPu a 
workshopem „Fusion“

Křesťanský festival Campfest se bude konat 
4. až 7. srpna na ranči v Králove Lehotě na 
Slovensku. Z programu: kapely: Rivers and 
Robots, Christafari, Kinga Glyk, Graham 
Kendrick, Faith Child, Tretí den, eSPé, BCC 
Worship. Více informací a registrace na 
www.campfest.sk.

Křesťanský festival United se uskuteční 18. 
až 20. srpna ve Vsetíně. Z programu: řečníci: 
Jakub Limr, Dave Patty, Ondřej Szturc, 
kapely: Altarive, Faith Child, Kutless, Divine 
Attraction,  eSPé, Simona Martausová, 
semináře: Proč já? Aneb kde je Bůh, když 
to bolí, Bůh za každého počasí, Jak čelit (ne)
smrtelnosti v tomto světě, Lovestory a další. 
Více informací a registrace na festivalunited.
cz. 

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 
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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.

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.

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! 

Nabízíme k prodeji družstevní byt 3+1 s lodžií, 5. podlaží z 12, na ul. Hornická 21 v 
Českém Těšíně. K dispozici zánovní kuchyňská linka, rekonstruované WC a koupelna 
s rohovou vanou, vestavěná skříň v chodbě, rozvody el. v mědi, podlahy lino. Dům je 
zateplený, nová plastová okna, výtahy a uzamykatelný vchod. Klidná lokalita, poblíž 
koupaliště, základní škola, mateřská škola, supermarket, vše v blízkosti. Jižní strana, 
slunný byt. Volný od září 2016.  Cena 660.000,- Kč. 

Kontakt: Jaroslav Sabela, tel.:603484296.

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.
Zveme na další cestovatelský večer, který se 

bude konat 22. září v 18 hodin v Jazzklubu 
na Střelnici. Vstupné je 30 Kč. Projekce a 
povídání o barevném Holandsku se ujme 
známý fotograf a cestovatel pan Marek 
Džupin.
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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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