
Slovo editora
Milí čtenáři, 
je tady listopad, venku padá listí a my pro 
vás také máme listí - tedy listy. 

V tomto čísle si třeba přečtete o misijním 
výjezdu do Srbska, kterého se účastnili 
někteří členové našeho sboru. O uprchlících  
na Balkáně se už dnes moc nepíše, to ale 
neznamená, že zmizeli. Kde jsou a co dělají? 
Přečtěte si sami v článku Kuby Smyčka. 

Máme radost, že Dětská misie už v 
naší republice působí pěkně dlouhou 
dobu, 25 let (a vlastně mnohem víc)! Slaví 
teď výročí a tak jsme poprosili dva její 
významné spolupracovníky, bratra Zbyška 
Šikulu a bratra faráře Kaczmarczyka, aby 
zavzpomínali, jak to všechno vlastně začalo. 

O článek se také podělil náš externí 
spolupracovník, norský a ostravský 
misionář Kristian Lande. Píše o tom, jak 
potkal faráře, kterému se nedařilo získávat 
učedníky, jak tuto situaci vyřešil a co si z 
toho můžeme odnést my. 

Milí přátelé, zajímavý listopad vám 
jménem redakce přeje 

   Jana Foberová 

Ďáblova taktika
Možná máte taky nevěřící příbuzné a nevíte 
si rady, jak je oslovit, aby se vaše dobré vztahy 
nezhoršily. A tak jste jemní, trpěliví, netlačíte na 
pilu. Čekáte měsíce, roky, modlíte se, ale pořád 
nic. Možná ale nezaškodí trocha přímočarosti 
jako v následujícím svědectví. Tady si s tím totiž 
nelámali hlavu. Nečekali na vhodnou příležitost, 
správné klima, nebo na jasné Boží vedení.  
Zkrátka: „Brácho, mám tě rád, nemohu se dívat 
na to, jak se topíš v bahně hříchu a jak tě tento 
svět navěky zabíjí a ty o tom ani nevíš. Musím tě 
přivést k Ježíši, ať se ti to líbí nebo ne...“ 

Díky Bohu, že jsem v takhle mladém věku 
mohl poznat Pána
Začal bych tím, co předcházelo mému 
obrácení. Měl jsem patnáct let, když se 
jako první z rodiny obrátil můj starší bratr 
Standa. Rodiče často řešili, kam se to dostal 
a co to vlastně je, ale mně to bylo jedno. Žil 
jsem si ve svém světě. Ve světě počítačových 
her, párty a pátečních diskoték. Bratr mi 
často povídal o Kristovi a já jsem mu na to 
nic nenamítal. Vždy mi to bylo nějak jedno. 
I když mi řikal, že se musím obrátit, vždy 
jsem si žil dál ten svůj život. 

Na šesnáctý věk mého života nikdy 
nezapomenu. Právě v tomto věku se udály 

největší změny. Bratr mi kázal pořád víc a 
víc, ale já jsem se stále nechtěl změnit. Po 
čase jsem začal přemýšlet nad svým životem. 
Přemýšlel jsem, jaký je vůbec smysl mého 
života, čeho chci v životě dosáhnout, jaké 
to bude, když skoncuji s párty a podobně. 
Během půlročního přemýšlení a hledání 
„něčeho“ v mém životě jsem zjistil, že uvnitř 
jsem úplně prázdný. Měl jsem díru v srdci, 
kterou jsem chtěl něčím zaplnit. Zkoušel 
jsem to s lepší partou, alkoholem a podobně. 
Nic z toho nepomáhalo. Všechno to bylo jen 
takové chvilkové a po čase jsem opět cítil tu 
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prázdnotu. 
Dnes vím, že se v mém životě 

naplňoval verš z Izaiáše 55,11: 
„Takové je i mé slovo, jež z mých 
úst vychází: nenavrátí se ke mně 
s prázdnou, ale vykoná co chci; 
úspěšně naplní své poslání.“ A 
to se přesně dělo. Kázání Božího 
Slova skrz mého bratra způsobilo 
to, že mě Duch Boží usvědčoval 
v mých hříších a ukazoval, že se 
dá žít život, o kterém sním. O to 
víc jsem přemýšlel nad Bohem 
a nad svým životem. Zkoušel 
jsem všechno možné v tomto 
světě k tomu, aby mě to udělalo šťastným 
a naplněným, ale nic nepomáhalo. Právě 
naopak, byl jsem na tom ještě hůř. 

Pár měsíců před svým obrácením jsem už 
věděl, že jediný, kdo mi zaplní to prázdné 
místo v mém srdci, je Ježíš. Věděl jsem, 
že je jedinou cestou, pravdou i životem, 
ale nedokázal jsem se vzdát svého života, 
jaký jsem žil. Později jsem dostal zjevení 
o tom, co v mém životě dělal ďábel: 2 list 
Korintským 4,4: „Těmto nevěřícím zaslepil 
Bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo 
světlo evangelia slávy Kristovy, který je 
obrazem Božím.“ Věděl jsem, že Ježíš by 
mne učinil skutečně šťastným, ale nedokázal 
jsem se odtáhnout od tohoto světa. 

Pamatuji si, jak jsem někde uvnitř toužil po 
Kristu, ale ďábel to okamžitě smazal tím, jak 
by se na mne koukali ostatní, co by si mysleli 
a o co všechno bych přišel. Přesně tohle je 
ďáblova taktika u mladých lidí. Snaží se 
ukázat na to, o co přicházíme, když žijeme 
s Kristem, co všechno se dá užívat v tomto 
světě, ale to je lež. Ďábel chce nalákat hlavně 
mladé lidi na něco „dobré a příjemné“ v 
tomto světě, aby nás měl pro sebe. Snaží se 
nám ukázat nějaké sladké ovoce, do kterého, 
když se zakousnete, zjistíte, že je uvnitř 
shnilé.

Ďábel oslepil mé smysly a nebyl bych se 
obrátil, kdyby se mě Bůh tak mocně nedotkl. 
Začalo to tím, že se bratr zasnoubil s Terezkou. 
Terezka (dnes již bratrova manželka) mi 
kázala a povzbuzovala mne. Už tenkrát ve 
stavu zasnoubení spolupracovala s mým 

bratrem jako tým. Pozvali mě na konfereci. 
Ďábel na mne útočil zlými pocity a dokonce i 
nemocí, jen abych se na konferenci nedostal. 
Když jsem oznámil svému bratrovi, že 
půjdu, řekl mi, že sobota je můj velký den. 
Pamatuji si, jak mě to vystrašilo. Dnes vím, 
že to byl ďábel, který tušil, že mu už odbíjí 
poslední hodiny, kdy nade mnou panuje.  
Ježíše Krista jsem do svého života přijal 
jako Pána a Spasitele v sobotu 17.4.2010 na 
ranním shromáždění, a hned v ten den jsem 
se dal i pokřtít. Římanům 8,37: „V tom všem, 
ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás 
miluje!“ Pamatuji si, jak jsem přes večerní 
shromáždění odběhl na záchod, a tam jsem 
vymazal všechny zlé obrázky, písničky a 
videa z mého telefonu. 2 list Korintským 
5,17: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré 
pominulo - hle, je tu nové.!“ 

Řekl jsem si, že už se nikdy nechci vrátit 
k tomu odpornému životu, jaký jsem žil. V 
sobotu 17.4.2010 jsem odcházel z bytu jako 
hříšný, nespravedlivý a uvnitř prázdný 
člověk a večer jsem se vracel jako nový, 
šťastný, ale hlavně s Bohem smířený člověk. 
Tímto bych chtěl poděkovat manželům 
Troškovým za jejich vytrvalé modlitby a za 
to, že mě tím správným způsobem dotlačili 
ke Kristu. Tímto svědectvím bych chtěl 
povzbudit hlavně mladé lidi k tomu, aby 
odmítali ďáblovy plány přitáhnout si vás do 
světa, protože tam nic dobrého nečeká. 

Věřte mi, poznal jsem to na vlastní kůži, že 
ďábel je lhář, který vám chce říct, co všechno 
ztrácíte ve svěm věku, ale to je to obyčejná 
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biblické ženy
Královna Jezábel

lež. 
Díky Bohu, že v takto mladém věku jsem 

mohl poznat Pána. Jak velká odměna čeká 
ty, kteří se nepřipodobňují tomuto světu, ale 
vyznávají, že Ježíš je Pán. Bohužel to není 
vždy lehké a svět má své tlaky, hlavně od 
kamarádů. Když jsem se obrátil a řekl jsem 
to své partičce, určitě si umíte představit, 
že z toho nebyli příliš nadšení. Neskákali 
od radosti, že jsem poznal Krista a začal 
podle Něho žít. Právě naopak. Okamžitě 
se rozšířili řeči, do jaké sekty jsem se to 
dostal, a ať se hned vrátím k tomu, jaký jsem 
byl. Ale já zapomínám na minulost a ženu 

se za cílem vítězným,  odměně vysokého 
povolání Božího v Kristu Ježíši (Filipským 
3,14). Proto i my utíkejme za spravedlností 
a pravdou, kterou najdeme v našem Pánu 
Kristu Ježíši. Římanům 8,38-39: „Jsem si jist, 
že smrt ani život, andělé ani démoni, věci 
přítomné nebo budoucí, žádná moc, výšina 
ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření 
nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu 
Ježíši, našem Pánu!“

 Alexandr Troška
Zdroj: KS Milost, Brno

Mezi postavami Starého zákona je Jezábel 
modelem nejzhoubnější ženy. Brrrr! Stala se 
osudnou nejen svému muži, nýbrž i celému 
národu.

Byla zaťatou pohankou a po boku svého 
manžela, izraelského krále, se z nuly stala 
velmi významnou osobností. 

Král Achab nebyl vysloveně zloduch, spíš 
velký slaboch, který se kvůli této vlastnosti 
za krále ani nehodil. Bylo možné ho velmi 
lehce ovlivnit, byl bezpáteřní, bez vědomí 
vlastní zkaženosti a hříšného jednání. A 
tak není divu, že se dostal on i celý národ 
pod nadvládu zlé, velmi zlé ženy. Opakuji 
se, ale je důležité si uvědomit, že Jezábel 
byla příšerným symbolem ženské podlosti 
a fikanosti.

Vyšší postavení umožňuje ovlivňovat 
své okolí, ať už v dobrém, nebo ve zlém. 
O Achabovi čteme, že se „dopouštěl toho, 
co je zlé v Hospodinových očích, více než 
všichni, kdo byli před ním“. (1.Královská 
16,30)  Když je muž takový, častokrát má 
na jeho chování velký podíl jeho žena. Není 
tomu tak vždycky, ale v tomto případě ano. 
Nejhorší na tom bylo, že si ji sám vybral! A 
dobrovolně! 

Přemýšlím, do jaké míry mohl vidět, 
že jeho žena nechce sloužit, ale panovat. 
Achab se tomu přizpůsobil a dostal se, 

jak tomu v dnešní době říkáme, „pod 
pantofel“. Slaboch, který si nechal diktovat. 
Některé ženy mají k diktování dispozice, 
vyrostly v matriarchální rodině. Doktor Jaro 
Křivohlavý na svých přednáškách o rodině 
vždy zdůrazňoval, že nejvíc vychováváme, 
když nevychováváme. Děti nás vidí, a náš 
vzor je pro ně vším. A mluvit, přikazovat 
to, co sami neděláme, je zbytečné. Možná i 
já mám tendence být manželovým „krkem“, 
který kroutí jeho hlavou. Ale můj muž se 
nenechá a já jsem vlastně ráda. Nechci, aby 
dělal všechno, co si zamanu. Potřebuji si ho 
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otázky 
Otázky o Bohu 

vážit a vidět v něm „chlapa“. Modlím se, 
abych byla moudrou podřízenou ženou, 
abych nebránila manželovi zastávat úkol od 
Pána Boha být zodpovědnou hlavou rodiny. 

Jezábel věděla, co chce a co chtěla, uměla 
prosadit. Pod jejím vlivem to šlo v národě i 
církvi od desíti k pěti. Patřila k fanatickým 
vyznavačům Baala, a za Achabovy vlády 
patřilo k jejímu služebnictvu 450 jeho 
proroků a dále 400 proroků bohyně Ašéry. 
Požadovala, aby její bůh měl přinejmenším 
stejná práva jako Bůh Izraele. Izraelský 
národ v její době měl ohromné štěstí – měl 
jednoho z největších proroků – Eliáše. A 
i když se královna snažila mít nad vším 
moc, nad ním neměla! Vměšovala se do 
politiky i do náboženství. Byla v tom 
vytrvalá a cílevědomá. Vraždila proroky 
Hospodinovy tak masivně, že Eliáš si 
myslel, že už zůstal sám. Zato Baalovi 
proroci měli u ní „zelenou“. Tím se dostala 
s prorokem Eliášem do konfliktu. K souboji 
mezi Hospodinem a Baalem došlo na hoře 
Karmel, kde Bůh Izraele slavně zvítězil. 
Achab na Karmelu viděl v Eliášovi velkého 
Božího proroka, ale doma musel „poslušně“ 
uznat, že je podvodníkem, který za to 
musí zaplatit životem. Jezabel nějaké Boží 
divy neohromily ani nezměnily. Měla vše 
promyšlené a jediné, o co jí šlo, bylo „zbavit 
se“ Eliáše. A podařilo se jí to. Eliáš se vylekal 
natolik, že utekl.

Její charakter podtrhuje ještě více příběh 
Nábotovy vinice, v němž sehrála hlavní 
roli. Jezábel si všimla, že se její muž chová 
nějak divně. Byl smutný a nic nejedl. Achab 
na její výzvu nic nezatajoval, z jeho reakcí 

ještě šlo usoudit na trochu „svědomí“. 
Řešení se ale hned ujala Jezábel, která přece 
žádnými Božími zákony vázána není! Muž 
je zbabělec, ona nikoliv. Musí ho zastoupit.  
Achab o všem věděl, přitom dělal, jako by 
nevěděl a naivně si myslel, že je bez viny. 
Ale uvažoval špatně. Neudělal nic, aby 
zachránil nevinného Nábota, proto rozsudek 
byl velmi tvrdý: „Psi budou lízat tvou krev a 
psi budou žrát i tělo Jezábel“. (1. Královská 
21,19 – 23. A tak se také stalo!

 Pane Bože dej, ať naše manželství jsou 
plná vzájemné úcty, vědomí vlastní role, 
bez podlého manipulativního jednání a 
podněcování ke zlému!  

                                                                 JH - NL

Kdo je křesťanem?
Websterův slovník definuje křesťana jako 
„osobu vyznávající víru v Ježíše Krista, anebo 
náboženství založeno na Ježíšově učení“. 
Definice to je sice pěkná, ale z hlediska Bible 
je naprosto povrchní a nedostačující.

Možná vás to překvapí, ale slovo křesťan 
se vyskytuje v Novém zákoně jenom třikrát 

(Skutky 11:26; Skutky 26:28; 1. Petrův 4:16). 
Původně bylo toto označení používáno 
nevěřícími lidmi v Antiochii téměř jako 
nadávka nebo pro zesměšnění příznivců 
Kristova učení. Následovníci Ježíše Krista 
byli prvně nazváni „křesťany“ právě v 
Antiochii (Skutky 11:26) pro jejich skutky, 
chování a mluvu, která ostatním připomínala 
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Krista. Křesťan doslovně znamená „být na 
Kristově straně“ nebo „patřící Kristovi“ 
nebo „následující Krista“.

Žel v průběhu dějin slovo „křesťan“ 
ztratilo valnou část své vážnosti a často je jím 
označen každý člověk, který je pokřtěn, nebo 
je zbožný a vyznává vysoké morální kvality. 
To však není žádná záruka, že to je skutečně 
znovuzrozený následovníka Ježíše Krista. 
Mnoho lidí se považuje za křesťany jenom 
proto, že občas zajdou do kostela, nebo 
proto, že žijí v „křesťanské zemi“, ale Ježíše 
Krista vlastně vůbec neznají a nedůvěřují 
mu. Chodit do kostela (třeba i každou 
neděli), sloužit lidem, kteří jsou na tom hůř 
než vy, anebo být prostě dobrým člověkem z 
vás ještě nedělá opravdového křesťana. Jistý 
evangelista jednou řekl: „Chození do kostela 
z nikoho neudělá křesťana, stejně jako 
chození do garáže z nikoho neudělá řidiče“. 
Být členem církve, pravidelně navštěvovat 
bohoslužby a dávat dary na činnost církve 
je sice chvályhodné, ale samo o sobě to z 
nikoho neudělá křesťana.

Bible nás učí, že dobré skutky nám 
nepomohou, abychom se stali přijatelnými 
pro Boha. List Titovi 3:5 říká - „On nás 
zachránil ne pro spravedlivé skutky, které 
jsme konali, nýbrž ze svého slitování; 
zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu 
zrodili k novému životu skrze Ducha 
Svatého“. Co to znamená? Znamená to, že 
jedině víra v Ježíšovu božskost a očištění 
našich hříchů Jeho svatou krví nás může 
ochránit od pádu do propasti.  Křesťanem je 
tedy ten, kdo byl Bohem znovuzrozen (Jan 
3:3; 3:7) a vložil svou víru a důvěru v Ježíše 
Krista. V dopisu Efezským 2:8 se dočteme: 
„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení 
není z vás, je to dar Boží”. Skutečný křesťan 

je ten, kdo činí pokání ze svých hříchů a 
vloží svou víru a důvěru jedině v Ježíše 
Krista. Víra skutečného křesťana tedy není v 
následování „nějakého“ náboženství, anebo 
souboru morálních principů, nebo seznamu, 
co se smí a nesmí dělat.

Skutečný křesťan je ten, který o Ježíši Kristu 
a jeho božskosti nepochybuje, ale bezmezně 
věří, že On zemřel na kříži, aby splatil dluh 
za tvůj i můj hřích, vstal z mrtvých třetího 
dne, aby získal vítězství nad smrtí a daroval 
věčný život všem, kdo v Něj uvěří. Jan 1:12 
nám říká: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v 
jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi”. 

Skutečný znovuzrozený křesťan je tedy i 
skutečným Božím dítětem a součástí Boží 
rodiny a tím pádem obdržel nový život 
v Kristu. Znakem skutečného křesťana je 
láska k jiným a poslušnost Božímu Slovu (1. 
Jan 2:2-6;).

Na závěr polož otázku sám sobě – Jsem 
tedy opravdovým křesťanem?

LS - NL

recenze
Bůh není mrtvý 2
V červnovém vydání Nedělních listů jsem 
psala recenzi na křesťanský film God’s 
not Dead (Bůh není mrtvý). Nyní jsem 
měla možnost zhlédnout druhý díl. Film 
vypráví o soudním boji učitelky dějepisu 

Grace (Melissa Joan Hart), která na hodině 
dějepisu odpověděla žákyni na dotaz o 
Ježíši. Jako věřící osoba na něj odpověděla 
krátce a výstižně a citovala při tom verše z 
Bible. Jeden student ji ale udal a školní rada 
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výročí
25 let služby Dětské misie v České republice
Již téměř 80 let si Bůh používá Dětskou 
misii (originální anglický název Child 
Evangelism Fellowship® - CEF) k tomu, 
aby doručil poselství o své lásce a záchraně 
v Pánu Ježíši Kristu k dětem po celém 
světě. Dětská misie je biblicky orientovaná 
celosvětová mezidenominační organizace, 
která prostřednictvím znovuzrozených 
křesťanů naplňuje tři základní cíle:
1. přinést evangelium dětem, které jej dosud 
neslyšely;
2. utvrzovat je ve víře pravidelným 
vyučováním;
3. začlenit je do nejbližšího církevního sboru.  

V letošním roce si Dětská misie (DM) v ČR 
připomíná 25. výročí oficiální registrace v 
tehdejší ČSFR. 

Historie CEF se začala psát na počátku 
minulého století ve Spojených státech. Její 
zakladatel, Jesse Irvin Overholtzer, vyrůstal 
v křesťanské rodině. Když byl ve svých 

dvanácti letech Božím slovem obviněn z 
hříchu a hledal pomoc u své matky, uslyšel 
jen strohou odpověď: „Jsi na to ještě moc 
malý.“ Přijal Krista až na vysoké škole. 
Mnohem později, když už byl pastorem, 
četl v jednom kázání Charlese Spurgeona 
větu: „Dítě ve věku pěti let, které je dobře 
vyučováno, může opravdově uvěřit a 
být znovuzrozeno stejně jako dospělý.“ 
Aby si ověřil tuto prohlášení, začal pastor 
Overholtzer vyučovat děti a viděl, jak Bůh 
mění jejich srdce. V roce 1937 založil CEF, 
která s postupem let dorostla v největší 
světovou evangelizační společnost se 
zaměřením na děti.

První misionáři CEF přišli do Evropy už v 
roce 1946. Mezi nimi byla i Mildred Droppová 
(Loucká). Působila v Československu od 
roku 1947, ale již o dva roky později byla 
jako nežádoucí komunistickými úřady 
vypovězena. Přesto se podařilo přeložit 
velké množství textů, dovézt první názorné 
pomůcky, navázat první kontakty. Na její 
práci mohla v roce 1967 navázat Trudy 
Kuhlmanová. I přes nebezpečí na hranicích 
dovážela literaturu, pomůcky, navazovala 
kontakty, organizovala tajné kurzy. Jedna 
příhoda velmi přesně vystihuje Trudinu 
službu a lásku ke ztraceným dětem. 
Když jednou přejížděla hranici s autem 
naloženým flanelografy a jinou literaturou, 
celník ji zastavil a chtěl vidět kufr. Začal 

ji dala k soudu za nepovolené šíření víry. 
Mají v plánu ji vyhodit a zbavit učitelské 
funkce. Chtějí, aby byla výstrahou pro 
ostatní křesťany a svou víru si nechávali jen 
pro sebe a tím zapírali Boha. Grace obhajuje 
začínající právník, který není věřící, ale 
jelikož ještě nemá žádný případ, který by ho 
vynesl na vyšší pozice, chce vyhrát. 

Tento hlavní příběh doplňují i jiné příběhy 
postav, které se ukázaly v prvním díle. 
Jejich příběhy jsou stejně působivé a naučné 
jako hlavní příběh. Je nutno podotknout, 

že i když jste první díl neviděli, tak se nic 
neděje. Film volně navazuje na první díl, 
takže druhý díl bez problému pochopíte. 
Mně osobně se druhý díl líbil více než první, 
protože kauza obhajoby Boha je tady pro mě 
více srozumitelná a také mě hodně oslovila 
oddanost Bohu hlavní postavy Grace.

God‘s Not Dead 2, Drama USA, 2016, 121 
min, režie Harold Cronk, hrají Melissa Joan 
Hart, Jesse Metcalfe

Agata Stařičná
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velmi pečlivě prohlížet materiály. „To 
je propaganda!“ zvolal. Trudy, skoro o 
polovinu menší než on, se na něj podívala 
svýma upřímnýma očima a sladce řekla: 
„Ale to je dobrá propaganda!“ 

Lidé v naší zemi byli přímo hladoví po 
všem, co jim o práci s dětmi předala. V 
roce 1968 Trudy zorganizovala kurz pro 
pracovníky z Československa v rakouském 
Saltzerbadu, na kterém vyučoval také 
evropský ředitel CEF, br. Sam Doherty. O 
rok později se podobný kurz za významného 
přispění faráře Kaczmarczyka konal v 
utajení v hotelu Rudá hvězda v Hrubé 
Vodě u Olomouce. Od roku 1970 byly pod 
hlavičkou Kostnické jednoty organizovány 
podzimní jednodenní konference pro 
pracovníky s dětmi v Praze, na které se po 
léta sjížděli účastníci z celé republiky. 

Po revoluci začal na pozvání bratra faráře 
Kaczmarczyka a Daniela Coufala bratr 
Doherty znovu přijíždět a vyučovat. V roce 
1991 uzrálo rozhodnutí registrovat DM jako 
občanské sdružení napojené na světovou 
organizaci CEF. Centrem se stala Bratislava 
a národním ředitelem byl jmenován br. 
Jozef Kováč. Po rozdělení země byla v roce 
1993 registrována DM v ČR s centrem v 
Příboře. Vedením služby byla pověřena 
s. Libuše Pavelková, která s manželem 
Františkem obětavě sloužila až do konce 
roku 2008. V současné době vedou službu 
manželé Šikulovi ze SCEAV v Albrechticích 
u Českého Těšína.

DM má několik typů programů. Těmi 
nejdůležitějšími jsou pětidenní kluby a 
Kluby dobré zprávy. Jsou to asi hodinové 
programy, které oslovují děti evangeliem 
uzpůsobeným jejich věku a sděleným v jejich 
prostředí (na sídlištích, hřištích, v bytech, 
školách nebo veřejných prostorách). Tyto 
aktivity doplňuje služba korespondenčních 
kurzů a letních táborů. DM rovněž vydává 
množství literatury a pomůcek pro 
vyučování. Nedílnou součástí služby DM je 
příprava učitelů na seminářích, šestidenních 
kurzech „Efektivní vyučování dětí“ (EVD) 
a tříměsíčních Vzdělávacích a výcvikových 
institutech.

Zcela novým nástrojem služby jsou 

od letošního listopadu korespondenční 
kurzy pro děti na webu na stránce www.
hledejanajdi.cz. Stránka nabízí interaktivní 
obsah a umožňuje dítěti efektivně a 
anonymně komunikovat s vyškolenými 
průvodci. Aplikaci mohou děti spustit také 
na tabletu nebo mobilním telefonu.

Možná, že i vám leží na srdci skličující 
duchovní stav dětí kolem nás. Využijme 
toho, že děti jsou dobře oslovitelnou 
věkovou skupinou. Modlete se za ně a dejte 
se Bohu k dispozici. Možná se můžete stát 
součástí týmu Dětské misie, ať už v nějaké 
konkrétní službě, nebo jako ti, kteří službu 
podepírají svými modlitbami. Stojí za to 
věnovat se dětem a má to krásné zaslíbení 
Pána Ježíše: „A kdo přijme jediné takové 
dítě ve jménu mém, přijímá mne.“ (Matouš 
18, 5)

Při první schůzce nového dětského klubu 
v Brně na jaře letošního roku mi uvízly v 
paměti dvě děti. Asi devítiletý chlapec mi 
řekl, že mu o Bohu zatím nikdo nic neřekl. 
Postupně se z něj stal horlivý posluchač a 
čtenář Bible a v létě jel na svůj první tábor 
s místním sborem AC. Dívka mi při prvním 
setkání řekla, že její dědeček chodí ke 
Svědkům Jehovovým a i ona s ním začala 
chodit. Chlapce před námi nikdo neoslovil, 
v případě dívky si někdo jiný pospíšil a 
předešel nás. Jak to bude s dětmi v našich 
rodinách a sousedství?    

Ing. Zbyšek Šikula
ředitel DM v ČR

www.detskamisie.cz
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Historie Dětské misie
Dětská misie „Child Evangelism Fellowship“ 
byla založena v roce 1937 ve Spojených 
státech amerických. Založil ji kazatel Irvin 
Overholtzer. Služba začala v Chicagu, tehdy 
třímilionovém městě. Malá skupinka se 
dala do díla na modlitbách s heslem: „Ať 
má každé dítě možnost přijmout Krista.“ 
Dětská misie byla oficiálně založena 20. 
května 1937. 

První mezinárodní vzdělávací „Institut 
DM“ byl uspořádán v Dallasu v roce 1945.

Ruth Overholtzerová napsala mnoho 
biblických lekcí, písní a brožurek pro 
děti. Začal také vycházet časopis DM 
zvaný „Dětská evangelizace“, později 
přejmenovaný na „Evangelizace dnešního 
dítěte“. Práce se rozšiřovala, stále více lidí 
se zapojovalo do služby Dětské misie. Irvin 
Overholtzer byl prezidentem DM do r. 1952. 

Historie DM v Československu
První misionáři CEF přišli do Evropy už v 

r. 1946. Mezi nimi byla i Mildred Droppová. 
Působila v Československu v letech 1947 
a 1948. Potom musela naši zemi opustit. 
Mnoho úkolů však, díky Pánu, stihla. Bylo 
přeloženo velké množství textů, dovezeny 
první názorné materiály, navázány první 
kontakty. 

V r. 1967 přišla Trudy Kuhlmanová, 
která začala navštěvovat Československo 
a také jiné východoevropské země. I přes 
nebezpečí na hranicích k nám dopravila 
mnoho literatury, pomůcek, navazovala 
kontakty, organizovala tajné kurzy. 

Lidé v naší zemi byli přímo hladoví po 
všem, co přivezla, a co jim o práci s dětmi 
předala. Bylo vyjádřeno přání uspořádat 
pořádný kurz pro pracovníky s dětmi. Když 
se psal rok 1968, dal Pán Bůh myšlenku 
uspořádat takový kurz v Rakousku. Trudy 
sehnala pro všechny zájemce pozvání od 
rakouských spoluvěřících. Kurz se pak 
konal v Salzerbadu. Účastníků bylo kolem 
90. Mezi vyučujícími byl evropský ředitel 
CEF Sam Doherty, David McQuilken, 
Frances Furnell a br. Hofman. Vynikající 
překlad zajišťovali manželé Korbelovi. Na 
kurzu se často zpívala píseň jako hymna 
„Nadešla chvíle pravá získat děti Ježíši.“ Na 
kurzu v Salzerbadu nám dal Pán myšlenku 
zorganizovat něco podobného u nás v naší 
republice. Prohovořil jsem to s br. Dohertym 
a pozval jsem ho k nám do Komorní Lhotky. 

Když k nám přijel, jeli jsme spolu do 
Ostravy a s dalšími pastory domluvili 
uspořádání kurzu v příštím roce. V roce 
1969 byl kurz realizován v hotelu „Rudá 
hvězda“ v Hrubé Vodě u Olomouce. 
Přihlásilo se mnoho zájemců.  Musely se 
proto uspořádat dva týdenní kurzy pro asi 
150 účastníků. Přednášeli Sam Doherty, 
David McQuilken a Trudy Kuhlmanová. K 
překladatelům patřila i Marie Rafajová. Po 
stránce organizační vedli kurz bratr Daniel 
Coufal a  manželé Galatovi.  Hotel „Rudá 
hvězda“ byl rekreačním střediskem policie. 
Bratr Sam Doherty dal návrh, aby pracovníci 
vytvořili modlitební skupinky a modlili se za 
duchovní probuzení dětí v Československu. 
Účastníci přijali návrh s nadšením a zavázali 
se k vytrvalým modlitbám.  A Pán modlitby 
vyslyšel a zázrak učinil. V té době mohlo 
mnoho dětí poznat Pána Ježíše a přijmout 
Ho jako svého osobního Pána a Spasitele. 

Od roku 1970 se mohly, díky Pánu, pořádat 
podzimní jednodenní konference (semináře) 
pro pracovníky s dětmi v Praze. Bylo to 
realizováno a organizováno pod hlavičkou 
Kostnické jednoty. Účastníků bylo zpočátku 
kolem 70, v polovině osmdesátých let až 
přes 200. Sjížděli se z celé republiky. Byli 
pracovníci, kteří se těchto setkání po dobu 
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20 let účastnili každý rok. 
Bezprostředně po revoluci, když se 

naskytla možnost uspořádat týdenní kurz 
opět v ČSR, pozvali jsme s br. Coufalem br. 
Sama Dohertyho do Olomouce. S nadšením 
pozvání přijal. Účastníků bylo kolem 170. 
Na kurzu byla ustanovena sekce pro práci s 
dětmi při Misijní snaze – zvaná „Evangelium 
dětem“. Misijní snahu tehdy vedl br. Daniel 
Coufal. 

V roce 1991 se vytvořily podmínky k 
tomu, aby byla Dětská misie registrována 
jako samostatná organizace, napojená na 
světovou organizaci Child Evangelism 
Fellowship.  Centrum vzniklo v Bratislavě 
a vedli je manželé Jozef a Ľubica Kováčovi.  

Když byla v roce 1993 republika rozdělena, 
dohodli jsme se také na rozdělení Dětské  
misie. Centrem pro Českou republiku se 
stal Příbor, kde bylo již dříve ústředí pro 
Čechy a Moravu. Vedením služby DM v ČR 
byli pověřeni manželé František a Libuše 
Pavelkovi, kteří obětavě rozvíjeli misijní dílo 
až do konce roku 2008.  

Společný česko-slovenský tříměsíční kurz, 
zvaný „Institut“ - „Výchovný a vzdělávací 
institut Dětské misie“  se konal v roce 1993 
v Horním Žlebu u Šternberka a připravil 
dobrou základnu, jak pro DM v ČR, tak pro 
DM na Slovensku. Ze třinácti účastníků z 
naší republiky začali po ukončení institutu 
pracovat v Dětské misii čtyři pracovníci. 

Nyní realizují a vedou program Dětské 
misie v ČR manželé Šikulovi.

Za dvacet pět let bylo s pomocí 
Ducha svatého a práce velkého týmu 
spolupracovníků osloveno tisíce dětí, 
a stovky dětí přijaly Pána Ježíše během 
osobních rozhovorů nebo korespondenčních 
kurzů. Bylo rozdáno přes 130 000 

evangelizačních traktátů, které obsahovaly 
celé evangelium, rozdáno bylo na 30 tisíc 
„Knihy otázek“, které podrobněji vysvětlují 
zvěst evangelia. 

Chci poděkovat Pánu Ježíši za 25 let 
svobody, kdy bylo možné zvěstovat 
evangelium dětem v našich národech. 
Chci poděkovat všem pracovníkům DM, 
všem členům Národní rady, kteří nesli 
zodpovědnost za realizování programu DM 
i za zajištění všech potřeb pro pracovníky.
(Národní rada DM v roce 2010.)  

Chci poděkovat všem bratřím a sestrám, 
kteří této práci ochotně pomáhali nebo ji 
podporovali modlitbami a finančně.   Chci 
poděkovat všem, kteří nyní vedou děti k 
následování Pána Ježíše.   Kéž Pán všem 
bohatě žehná a přidává nové pracovníky 
do tohoto nesmírně důležitého Božího díla. 
Stále máme na mysli slova Pána Ježíše: 
„Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, 
aby nezahynul jediný z těchto maličkých.“ 
Mat.18,14.    

Mgr.St.Kaczmarczyk

reportáž
Misijní  výjezd do Srbska
„Excuse me?“ na rameno mi klepe urostlý 
muž a oslovuje mne svou lámanou 
angličtinou. „Potřeboval bych tuto knihu v 
Urdu,“ uzkazuje na Lukášovo evangelium v 
paštunštině. Pochází z Pákistánu a připletl 

se mezi skupinu Afghánců, kteří se shlukli 
kolem nás, když jsme zrovna zpívali písně. 
Také jsme rozdávali teplý čaj a sušenky, 
vedli rozhovory, a když přišla vhodná 
chvíle, předávali evangelium. Tomu muži 

9 6. listopadu 2016 www.Nedělní listy.cz



se dostala do ruky kniha, které 
nemohl rozumět, protože byla 
v paštunštině. A Pákistánci 
hovoří urdsky. Byl jsem 
překvapený. Zajímá ho to! 
Zřejmě to nehodí hned koše, 
to je skvělé, aspoň si to přečte! 
Měl jsem ohromnou radost. 
Do Bělehradu jsem odjížděl 
s obavou, že uprchlíci, kvůli 
kterým jsme tam vlastně jeli, 
nebudou mít o nás zájem. Že 
nás pošlou, lidově řečeno, 
někam. Ale tak to nebylo. 

Přáním pokoje zdravím dalšího muže: 
„Salam alejkum,“ a přemýšlím při tom, 
odkud pochází tenhle. „Wa alejkum 
salam! Pokoj i tobě!“ odvětí. Zřejmě to 
bude Afghánec. Možná Íránec, těžko říct. 
Každopádně je na cestě už minimálně čtvrt 
roku. Kde má rodinu? V uprchlickém táboře, 
protože tam mají ženy a děti přednost, 
nebo ji nechal doma? Proč asi „uprchl?“ 
Že by z ekonomických důvodů? Možná 
mu hrozil Tálibán smrtí, protože pracoval 
na vojenské základně NATO nebo to byl 
prostě jen nadějný student vysoké školy a 
fundamentalistům se prostě nelíbil. Ale co 
na tom sejde? Teď je tady. A s ním stovky, 
spíše tisíce dalších. A v nejbližším větším 
městě jsou určitě další.

Někteří mají za sebou dramatický odchod 
ze své země, přišli o rodinu, o majetek, o 
naději. Jiní se „svezli“ s uprchlickou vlnou, 
zaplatili pašerákům těžké peníze a využívají 
humanitární pomoci. Loni se jim možná 
podařilo dostat se třeba až do Německa 

a začít žít svůj „german dream“, nyní je 
to jiné. Jsou před branami Evropské unie 
a s největší pravděpodobností tady jejich 
putování skončilo. Někteří jsou v Srbsku 
spokojení a žádají tam o azyl. Jiní zkusí své 
štěstí jinde. Možná je na hranicích pokousají 
policejní psi, možná dostanou projektilem. 
Možná jsou mezi nimi i tací, kteří mají zde v 
Evropě nekalé úmysly a jsou v kontaktu se 
zlými lidmi. To vše jsou pouhé úvahy a my 
nemáme zapotřebí se jimi dále zabývat. 

Ještě jeden konkrétní příklad. Vedu 
rozhovor s jedním mužem a mimo jiné 
se jej ptám, kde má rodinu. Neodpovídá, 
místo toho jen kouká do země. Asi už ho 
ten rozhovor nebaví. Když však znovu 
zvedne hlavu, vidím, že má oči zalité slzami. 
Uprchlík, který skutečně musel uprchnout, 
protože pracoval pro ISAF (Mezinárodní 
bezpečnostní podpůrné síly). Není v 
Bělehradě dobrovolně. Aspoň tam tedy není 
rád. Tvrdí, že jakmile to půjde, pojede zpět 
domů. Ale jelikož je to velmi chytrý muž, ví, 
že se tak rozhodně nestane v dohledné době.

V Srbsku jsme byli pouhý týden. Společně 
s dalšími pěti odvážnými bratry a 
sestrami jsem měl tu čest sloužit 
uprchlíkům, kteří se právě zdržují 
poblíž bělehradského nádraží, kde 
squatují opuštěné budovy. Kapka 
v moři, zdá se, obzvláště vzhledem 
k tomu, že jsme přišli do kontaktu 
zhruba se stovkou ze všech těch 
stovek tisíců uprchlíků, kteří jsou 
různě po Evropě. Osobně jsme 
si mohli popovídat možná s pár 
desítkami. Věřím ale tomu, že Bůh 

www.Nedělní listy.cz  6. listopadu 2016 10



zamyšlení
O faráři, který zjistil, že neumí získávat učedníky
On pracoval jako farář ve stále se 
rozrůstajícím sboru v nizozemském 
Rotterdamu. Ona pracovala jako poradkyně 
v křesťanské organizaci. Ale v jejich nitru 
rostlo jedno poznání: nevěděli, jak získávat 
lidi jako učedníky.

Když se otázky, kterými se zabývali, stále 
množily, začali Mark a Jacoelin van den 
Steenhoven hledat odpovědi. Když slyšeli o 
misijních komunitách, nadchlo je to, změnili 
staré pořádky ve sboru a šli na to. Jenže to 
nefungovalo. Lidé nebyli připraveni. Nebo 
možná byli, ale zkrátka nevěděli, jak by to 
celé mělo fungovat. 

Věřím, že je nás mnoho, kteří se v tom 
poznáváme. Mnohokrát jsme byli z 
kazatelny vyzváni, mysleli jsme si, ano, jdu 
do toho. Ale… jak, s kým, kdy? A zase z toho 
nic nebylo.  

Nemůžeš někoho vést, když nejsi sám 
sebou, řekl Mark nedávno během své 
návštěvy Česka. Mluvila z něj zkušenost. 
Nevěděli, jak žít jako misionáři, jak v 
Rotterdamu získávat učedníky. Pak bylo ale 
nemožné vést k tomu i sbor. 

Potom přišlo pozvání. Z Anglie. 
Přestěhujte se sem na nějakou dobu, žijte 
s námi, dívejte se a učte. Byli připraveni 
nechat za sebou všechno, co znali? Dům 
byl prodán, výpověď z práce podepsána, a 
kanál překročen. Přestěhovali se do rodiny 
ve Sheffieldu a bydleli v pokoji puberťáka, 
který se z domu krátce předtím odstěhoval. 

Zjištěním číslo jedna pro ně bylo, že sami 
nebyli vedeni jako učedníci, a nevěděli 

tedy, jak získávat další. Studium teologie a 
absolvování spousty konferencí nepřineslo 
téměř žádný užitek. Vyrůstat v křesťanské 
rodiny jim dalo spoustu dobrých věcí do 
života. Ale nikdy nezažili to, co zažívali 
nyní. Někdo je pozval do svého života a 
přímo je učil, jak následovat Ježíše. Tak jako 
tesař k sobě bere učně, aby ho naučil, jak 
postavit dům.   

Poznal jsem Marka a Jacoelin minulý 
podzim prostřednictvím svého přítele. Od 
té doby jsem se naučil hodně. To, co mě 
fascinuje nejvíc, je, že nemluví o objevování 
už objeveného. Jednoduše říkají, že 
potřebovali někoho, kdo je prakticky naučí, 
jak žít ty jednoduché křesťanské věci, o 
kterých všichni samozřejmě víme, ale máme 
tendenci s nimi bojovat.

Jacoelin říká: Od doby, co mi bylo asi 
dvacet, jsem s Ježíšem vždy měla osobní 
vztah. Ta největší změna na cestě s Ním 
ale byla, když jsem opravdu uvěřila, že má 
identita nestojí na tom, co dělám pro Boha, 
ale na tom, že jsem jeho dítě, ať se děje 
cokoli. Věděla jsem to už dříve, ale poslední 
roky to konečně i žiju. Už se necítím vinna, 
pokud něco nezvládám.    

Když minulý víkend navštívili Česko, 
vyprávěla nám, jak se před nějakým časem 
zaměřila na své přání růst v radosti. A 
jak to přineslo ovoce do jejího života. Jů, 
pomyslel jsem si, když jsem konečně slyšel 
křesťanského vedoucího mluvit o něčem 
takovém. Radost je přece opravdu jedním z 
ovoce Ducha Svatého. 

nepřemýšlí tímto způsobem. Rozeseli jsme 
ta nejlepší semínka, která jsme rozesít mohli. 
Nabídli jsme teplý čaj, čepice, bonbóny. 
To byly ale vedlejší věci. Rozdávali jsme 
úsměvy, vřelost, zájem. Ani to však nebylo 
to nejcennější. S Boží pomocí se nám 
podařilo rozdat spoustu evangelií a mohli 
jsme se za některé z uprchlíků modlit. Přáli 
jsme jim, ať jim Bůh požehná, uzdraví jejich 
rány a dovede je tam, kde je bude chtít mít.

Jestli jsem výše psal, že někteří ztratili 
naději, my jsme ji neztratili. Věříme a budeme 
věřit, že Pán Bůh si tuto komplikovanou a 
zdánlivě bezvýchodnou situaci může použít 
ke své slávě. Sem tam býváme tak trochu 
jízlivě označováni za sluníčkáře. Ale vždyť 
ono to vlastně je o slunci. O slunci Kristovy 
lásky.

Jakub Smyček
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pro chytré hlavy
Recept

Jejich zkušenost zní, že učednictví 
není komplikované, jen jsme na Západě 
zapomněli, že stejně jako další věci v životě 
se i toto se musíme naučit a pak vyučovat 
druhé. „Naučili jsme se zaměřit na růst 
našeho charakteru (Ovoce Ducha), na to, 
jak poslouchat Boha a reagovat na něj a jak 
otevřít své životy ostatním lidem.“  

Nyní touží Mark a Jacoelin předat své 
zkušenosti i ostatním. Založili projekt 
nazvaný „Stepping stones“ (což do češtiny 
můžeme přeložit jako „cihlu k cihle“ nebo 
„krok za krokem“). Stále jsou ve Sheffieldu, 
kde žijí, jak říkají, v misijní domácnosti. 
Jejich cílem je, společně s hrstkou dalších, 
získávat ve svém sousedství učedníky. Také 
pozývají lidi z dalších měst a států, aby dělali 
totéž, přijeli a žili rok s nimi. Vidět, učit se a 
zapojit se. Nyní s nimi bydlí Brit, Australan 
a Nizozemec. 

Pomáhají také týmům z různých částí 
Evropy, které se, každý na svém místě, učí 
žít jako misionáři. Už z této pomoci těží 

týmy v Dublinu, Paříži, a také zde v Ostravě. 
Od minulého roku se ženou pravidelně s 
Markem a Jacoelin skypujeme. Nejlepší by 
bylo žít s nimi. Ale stejně, učíme se ukazovat 
na Ježíše tam, kde jsme, v našem sousedství. 
Přináší to ovoce.   

A na konec… Zajímavé je, že jsem 
nesčetněkrát navštívil konference v 
Sheffieldu, které pořádalo hnutí, jehož 
jsou Mark a Jacoelin součástí. Inspirativní 
příběhy a hodnotné biblické zásady určitě 
vykonaly mnoho dobrého, ale upřímně, až 
poslední rok se věci opravdu proměnily 
v činy. Jsem velmi vděčný za konference, 
misijní tréninky, biblické školy a teologické 
vzdělání. Ale nyní, kdy jsem se více než kdy 
předtím vědomě rozhodl žít na misijním 
poli, zjistil jsem, že 1) se potřebuji naučit, jak 
být učedníkem a jak získávat učedníky, 2) 
potřebuji někoho, kdo mě celým procesem 
povede, zatímco se to učím.

Kristian Lande
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Oznámení
Poděkování
Jménem všech dětí, matek a rodin z 
Iršavského rajonu Zakarpatské oblasti 
Ukrajiny vyjadřujeme srdečné poděkování 
vám všem za finanční a modlitební podporu 
v roce 2016, za vaší štědrost a náklonnost, 
za to, že i v  nelehké době pro mnohé z vás 
jste byli ochotní nás podpořit.  Díky vám 
jsme mohli i v tomto roce  podporovat 25 
rodin na Zakarpatské Ukrajině, ve kterých 
žije asi 130 dětí. Jednalo se o materiální 

pomoc (oděvy, obuv, hygienické a školní 
potřeby) a finanční podporu (každý měsíc 
500 - 800 Kč pro každou rodinu, podle počtů 
dětí). Pomáhali jsme také v mimořádných 
situacích a potřebách  rodin (nákup el. 
spotřebičů, praček, kamen a sporáků, 
stavebního materiálu a nábytku, léků, 
opravy domů apod.) I v tomto roce se mohl 
uskutečnit letní tábor pro 80 „naších“ dětí ve 
městě Mukačevě-Lavky.
Velice si vážíme vaší podpory a věříme, že i 

ze života sboru
Svatby, pohřby, jubilanti
Říjnové svatby
Marián Potoček a Daniela Humplíková

Říjnové pohřby
Anna Siostrzonková
Věra Lachová

Listopadoví jubilanti
Jarmila Jaworská 
Jiřina Morcinková

Petr Sklenář
Marta Henslerová
Vanda Hrabcová
Stanislav Noga
Božena Romanová
Rosemarie Tramplerová
Vladislav Kajfosz
Emilie Kajzarová
Oskar Walach

z redakce
Jedna svatba, jedno miminko

Říjen a počátek listopadu je pro naši 
redakci plný radostných událostí. 

1. října si Danča Humplíková, která 
se stará o prodej Nedělních listů, vzala 

Mariána Potočka. 
Do společného 
života přejeme 
hodně Božího 
požehnání, lásky 
a spoustu super 
chvil. 

3. listopadu 
se našemu 
tiskaři Martinu 
Stařičnému a jeho 
manželce Agatě, 

která píše 
f i l m o v é 
r e c e n z e , 
n a r o d i l 
s y n 
T e o d o r . 
Miminku 
i mamince 
p ř e j e m e 
h o d n ě 
zdraví a 
o b ě m a 
r o d i č ů m 
B o ž í 
vedení při výchově, hodně lásky a 
trpělivosti. 
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Zveme na další cestovatelský večer, který 
se bude konat 24. listopadu v 18 hodin v 
Jazzklubu na Střelnici. Vstupné je 30 Kč. 
O zážitky z finského Laponska se s námi 

podělí cestovatel, dobrodruh a předseda 
cestovatelského sdružení D-Klub v Ostravě, 
pan Radim Ptáček.

co nás čeká

nadále k nám zachováte svou přízeň. Naše 
poděkování vyjadřujeme slovy apoštola  
Pavla: „Zachovali jste se ale krásně, že jste 
mi pomohli v tísni ... Můj Bůh pak podle 
svého bohatství slavně naplní i každou 
vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu 
a Otci buď i sláva na věky věků! Amen“.                                  
Filipským 4;14,19-20
V Komorní Lhotce dne 2.11.2016                                 
Manželé Jiří a Irena Nogovi

Drazí bratři a sestry, 
v tomto roce bychom opět rádi uspořádali 
akci s vánočními dárky pro děti ze sociálně 
slabých rodin. Doposud jsme při výběru 
rodin vycházeli z doporučení oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí města Český 
Těšín. 
Tento rok bychom se rádi obrátili s prosbou 
také na Vás. Pokud ve svém okolí znáte 
nějakou rodinu, která trpí nedostatkem 
finančních prostředků a vánoční dárky pro 
děti by pro ně byly citelnou pomocí, tak 
nás můžete do neděle 6.11.2016 o takovéto 
rodině informovat. Můžete se obrátit na mne, 
Zuzku Smyčkovou, Ilonu Machandrovou 
nebo Petru Žwakovou. 
Důležitou podmínkou je, že rodiče předem 
oslovíte a ti  budou se zapojením do této 
akce souhlasit a budou ochotni si dárky pro 
děti přijít v sobotu 17.12.2016 převzít.
Předem děkujeme za Vaší spolupráci.
S úctou a pozdravem za organizační tým
Marcin Pilch
 
Sbírka na pomoc Haiti
Milé sestry a milí bratři, sledujeme v médiích 
složitou situaci na Haiti, kde hurikán 
Matthew zpustošil celou jižní oblast, přes 
tisíc lidí zemřelo, desetitisíce lidí jsou bez 
přístřeší a podle haitské vlády zde naléhavě 
potřebuje humanitární pomoc více než 1,4 
milionu lidí. 

Vlivem zničené úrody hrozí zemi hladomor 
a epidemie. Situace je o to horší, že se tato 
chudá země stále zcela nevzpamatovala ze 
zemětřesení z roku 2010, které zabilo tisíce 
lidí a po kterém následovala epidemie 
cholery. 
Středisko Humanitární a rozvojové 
spolupráce při Diakonii ČCE vyhlásilo 
sbírku a organizuje pomoc prostřednictvím 
německé Diakonie Katastrophenhilfe, která 
v dané oblasti působí. 
Synodní rada na svém zasedání dne 
18.10 odsouhlasila dar pro pomoc Haiti 
prostřednictvím střediska Diakonie z 
Fondu sociální a charitativní pomoci ve výši 
300.000,- Kč. Zároveň synodní rada vyzývá 
sbory, aby zejména v probíhajícím období 
Díkučinění pamatovaly na statisíce lidí, kteří 
ztratili střechu nad hlavou i možnost obživy 
a připojily se k výzvě Diakonie – Střediska 
humanitární a rozvojové spolupráce.  
Své dary posílejte na transparentní účet 
střediska -  2400384700/2010, v.s. 321+ číslo 
sboru
DMS – DMS DIAKONIEPOMOC, tel: 87 777
Středisko humanitární a rozvojové 
spolupráce se zavazuje informovat synodní 
radu i sbory o efektivním vynaložení 
shromážděných darů. 
Děkujeme za dary ve prospěch potřebnějších, 
než jsme my v klidné střední Evropě.

Potravinová banka
Bratři a sestry, probíhá nadále akce 
Potravinová banka. Příjem v kanceláři sboru 
buď v úředních hodinách nebo po domluvě 
kdykoliv, případně v neděli před nebo po 
bohoslužbách.
Výdej potravin probíhá každé 1. úterý v 
měsíci mezi 13.-15. hodinou v kanceláři 
sboru. Informujte své blízké či známé, jež se 
nacházejí v nouzi.
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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.

Nabízím k dlouhodobému pronájmu byt 1 + 1 (38 m2) v klidné části města (ul. Zelená),  
2500 Kč/měsic + poplatky (2400). 

Kontakt: Chalupski 737 44 22 24.
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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.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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