
Slovo editora
Milí čtenáři, 
především vám chceme popřát požehnané, 
krásné a pohodové Vánoce, plné radosti z 
narození našeho Pána, plné světla, plné 
dobrůtek a plné smíchu. 

Děkujeme, že si kupujete Nedělní listy. 
Těší nás to. Utržené peníze jsme letos 
jako každý rok věnovali někomu, kdo je 
potřebuje. Více se dozvíte uprostřed tohoto 
čísla. 

Čtyři členové našeho sboru se zúčastnili 
výjezdu do Skotska, aby se tam pobavili o 
spolupráci mezi našimi sbory. Samozřejmě 
přinášíme fotky i reportáž. A když teď 
máme Vánoce, náš redaktor rovnou Skoty 
trochu vyzpovídal ohledně jejich tradic. 

Krásné je také vánoční svědectví. 
Dokazuje, jak Bůh působí skrze lidi kolem 
nás. 

Věnujte také pozornost oznámením, 
dozvíte se o příležitostech, jak potěšit okolí. 

Za obrázky v tomto čísle děkujeme dětem. 
Milí přátelé, krásné svátky vám jménem 

redakce přeje 
   Jana Foberová 

Vánoce 1978
Víte, co má dnešní doba společného s tou před 
čtyřiceti lety? Moc toho asi nebude, ale přece jen. 
Například sehnat místo ve školce byl a je docela 
oříšek. Baby boom Husákových dětí způsobil, že 
mateřinky praskaly ve švech a místo ve školce 
bylo podpultovým zbožím. 

Naopak rozdílů by se dala vyjmenovat jistě 
celá řada. Tak třeba dnešní nákupní centra v 
porovnání s dřívějšími mlékárnami a sámoškami 
jsou jako z jiné galaxie. Anebo hodnota bankovek. 
Mnozí z vás si jistě vzpomenou, co všechno 
se dalo pořídit třeba za pětistovku. Ovšem 
samozřejmě nutno podotknout - pokud to člověk 
vůbec někde sehnal... 

Doba se mění, tempo života se zvyšuje, ale 
v každé době je jedna stálice. A tou stálicí je 
Bůh. Zachovat víru a vztah s Bohem v období 
normalizace bylo mnohem náročnější než sehnat 
mandarinky nebo devizový příslib. A byť to bylo 
pro křesťany období temna, Bůh o každém svém 
dítěti věděl a jednal i v každodenních životech 
obyčejných lidí. Všimněte si, jaké má Bůh zalíbení 
v mezilidských vztazích. Jak rozsévá radost skrze 
příbuzné, sousedy a známé. Také skrze nás chce 
rozsévat...

V srpnu 1978 jsme se přistěhovali do Prahy 
se třemi dětmi. Měli jsme nový byt a začali 

si pomalu 
zvykat na 
život ve 
velkoměstě. 
Práce se dala 
sehnat, ale 
problémem 
bylo sehnat 
místo ve 
školce pro 
nejmladšího 

člena rodiny. Do zaměstnání jsem tedy 
nastoupit nemohla a naše finanční situace se 
rapidně zhoršovala. 

Vánoce se kvapem blížily a já marně sháněla 
místo ve školce, jestli se náhodou něco 
někde neuvolnilo. Zoufalství a beznaděj, to 
byl náš každodenní pocit. Manžel sice často 
pracoval přesčas, ale peníze za tyto přesčasy 
měl dostat až v lednu. Neměli jsme dárky, 
neměli jsme kapra, stromeček, napečeno, ani 
ovoce na stůl, prostě nic. Z jednoho platu po 
zaplacení nájmu toho moc nezbylo. Děti se 
ptaly, kdy už koupíme kapra a stromeček a 
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biblické ženy
Zadlužená vdova 

já v noci plakala z neřešitelné situace. Nikdy 
předtím jsem se tak vroucně nemodlila k 
Bohu jako tehdy. 

V dalších dnech, aby toho nebylo málo, se 
nám rozbila pračka a televize. Začala jsem 
si myslet, že nás Bůh za něco trestá, ale 
nevěděla jsem za co. „Možná jsme se neměli 
stěhovat,“ říkala jsem si. Každou noc jsem 
s pláčem poklekala k modlitbě a prosila za 
odpuštění, pokud jsem něco učinila špatně.

 Jednou večer, když jsem setřela podlahy v 
celém bytě a stála přede dveřmi na chodbě, 
jsem potkala sousedku, která právě také 
dokončila úklid. Jelikož i ona sháněla místo 
ve školce pro svého malého syna, našly 
jsme společnou řeč. Ptala se mě, jestli už 
mám napečeno, jestli máme už nakoupené 
dárky pro děti. Já na to, že ještě ne, čemuž 
se podivila. Postěžovala jsem si jí, že se nám 
rozbila televize i pračka a že za chvíli začne 
Nemocnice na kraji města, a že je mi líto, že 
to neuvidím. Poté jsme každá šla domů. 

Za chvíli někdo zvonil a byla to sousedka 
s pozváním na kafe a na tu Nemocnici na 
kraji města. Děti spaly, manžel měl přijít 
z práce až v deset hodin, tak jsem tedy 
šla. Po filmu mě oslovil manžel sousedky, 
s tím, že ví, že asi teď nemáme peníze a 
podával mi 500 korun s tím, že až budeme 
mít, tak mu je zase vrátíme. Byla jsem velice 
překvapena. Ani jsem nevěděla, co mu mám 
na to odpovědět. Zmohla jsem se jen říct, že 
nás ještě tak dobře neznají, aby nám mohli 
půjčit peníze. Ale soused trval na tom, že on 
ví, komu může a komu nemůže věřit. Ani 
nevím, jak jsem se pak domů dostala a kde 

jsem se rozplakala.
 Druhý den jsme obdrželi balík z Moravy, 

kde mi jedna z kamarádek poslala krásná 
výstavní jablíčka s poznámkou „Možná v 
Praze máte lepší, ale třeba se ti hodí.“ Pak 
přišel další balík z Moravy, ve kterém mi 
manželova sestřenice poslala stromeček - 
krásnou borovičku. Večer, téhož dne, přijela 
moje sestra a říká: „Vím, že ještě nemáš 
práci, a tak s těmi penězi na tom nejste asi 
nejlépe a tak jsem ti alespoň něco přivezla. 
Nějaké hračky pro děti, maličkosti, kachnu, 
dvě kuřata, nějaké to cukroví, vánočku.“ 
A já jsem v té chvíli děkovala Bohu, že 
se smiloval. Další den soused přivedl 
kamaráda opraváře, který nám spravil 
televizi i pračku. 

A tak se ptám, co vy si o tom myslíte? Je to 
náhoda nebo Boží zásah?

zdroj: www.vira.estranky.cz

(2.Kr.4, 1-7)
Máme tu před sebou ženskou postavu beze 
jména, která však měla v životě to štěstí, že 
byla provdána za muže, o kterém mohla říct, 
že se bál Hospodina. I ona sama byla věřící 
žena a matka dvou chlapců, ze kterých měla 
radost.

Byla ženou proroka a patřila k těm, kteří 

zápasili o spasení církve a lidu. Podle všeho 
se zdá, že dosti mladá ztratila muže, otce 
dvou chlapců. A vdovy v tehdejší době 
byly v nezáviděníhodném postavení. Boží 
služebníci nemají přednostní právo na 
bezbolestný život.

Těšilo ji to, že nezůstala sama, měla dva 
pěkné syny. Jenže po manželovi jí zůstali 
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nejen oni, ale také značné dluhy, které 
bylo třeba splácet. A ona splácet nemohla, 
neměla z čeho. Dluhy mohou vzniknout 
z lehkomyslnosti nebo marnivosti, 
ale nesporné je, že rozumně použitá 
půjčka může být někdy velkou pomocí a 
východiskem z tísně.

Peníze jsou velkým pomocníkem člověka, 
ale mohou člověka učinit i bezcitným a 
surovým. Když její věřitel zjistil, že smrtí 
jejího manžela se stal jeho kapitál nejistým, 
přikročil k drastickým opatřením, aby dostal 
dluh zpět. Podle tehdejších zákonů bylo 
možné vzít i děti do zálohy a udělat z nich 
vlastně otroky. Bezplatná pracovní síla byla 
vždy lákavým pokušením. Vdova se dostala 
do velmi bolestné krize. Ztratila nejen muže, 
ale pro peníze jí chtějí vzít i její děti. A bylo 
třeba se obávat, protože státní zákony stály 
více na straně kapitálu než na straně vdov 
a sirotků.

Vdova patřila do kruhu prorockých synů 
a ti měli vzácného „vedoucího“- proroka 
Elíšu. Prorocká škola reprezentovala v 
tehdejší době věřící a na Boha vázanou 
vrstvu církve. Vdova přišla za Elíšou a to 
byla správná volba. Mezi věřícími existuje 
i takový názor, že nemáme hledat pomoc u 
lidí, ale jen u velkého Boha. Je to pravda, ale 
víme i to, že Bůh nám pomáhá skoro vždycky 
skrze lidi. I naše vdova šla správnou cestou 
a na správnou adresu.

Prorok Elíša uměl plakat s plačícími. Ptal se 
vdovy, co má s ní dělat, vždyť ani on neměl 
peníze. Podle zákona má věřitel pravdu, 
ale co dělat s tím, když nemá soucit. Elíšovi 
bylo jasné, že i když 
on sám nemá peníze, 
nemůže tuto vdovu jen 
tak odbýt. Určitě hledal 
pomoc u Boha a také ji 
dostal.

Elíša řekl vdově, že 
jsou v bídě, ale mají 
velkého Boha, který 
dokáže pomoci i v 
největší nouzi. Bůh nám 
však nechce pomáhat 
bez nás. Proto se Elíša 
ptá vdovy na to, co 

má doma. A žena pověděla prorokovi 
celou pravdu o tom, že má pouze jednu 
nádobu s olejem. Vdova si asi pomyslela, 
že touto jednou nádobou nemůže splatit 
svoje dluhy. Prorok jí však řekl, aby si 
vyžádala od sousedů prázdné nádoby a aby 
jich nedonesla málo. Byl to jistě zajímavý 
požadavek! Vždyť dům jí duněl prázdnotou 
a má do něho přinést ještě prázdné nádoby?

Naše vdova je vnitřně velmi pěkná, 
protože poslechla, i když vůbec netušila, k 
čemu ty prázdné nádoby budou. Jen nosila 
nádoby a chlapci jí při tom pravděpodobně 
pomáhali. Při tom musela vdova zamknout 
dveře za sebou a za svými syny. Lidé byli 
jistě zvědaví, ale Bůh nikdy nechtěl dělat 
zázraky pro zvědavé oči, ale vždy jen pro 
poslušnou víru. Vdova uměla být s Bohem 
sama, a to je velká věc! Naučme se od ní 
zavírat do tiché komůrky a zápasit o spásu 
svých dětí. Vdova se zavřela i se svými 
dětmi. Byl to zápas o ně, ale ne bez nich a 
pro ně to byl jistě velmi silný zážitek.
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otázky 
Otázky o Bohu 

 Nádoby se doopravdy naplnily! Je nám 
jasné, že šlo o zázrak, který Bůh udělal a 
v který mnozí nechtějí věřit. Práce našich 
žen je vždy spojená s prázdnými a plnými 
nádobami. Každá cenná a šlechetná žena 
stále dělá tyto zázraky s Boží pomocí. Jsou 
ženy, co nemají nikdy plné nádoby, protože 
neumí nalévat a schází jim poslušnost víry 
(nebo i zdravá šetrnost?).

Nádoby byly plné. Co dál? Prorok dal 
vdově odpověď, aby šla a prodala olej. Dluh 
má vrátit věřiteli a ze zbytku mají žít. Věřitel 
byl pravděpodobně překvapený, kde vzala 
vdova peníze. Možná by víc uvítal chlapce, 

ale i on podléhal zákonu a musel se se situací 
smířit.

Jsme v bídě? Jsme v nouzi? Je možné v 
tom prožívat Boží spasení, to nám odkazuje 
i tento příběh o vdově. Byla zadlužená, ale 
Bůh jí pomohl, ale ne bez ní a bez Elíši.

I my všichni jsme dlužníky. Můžeme mít 
velké bohatství, ale provinili jsme se proti 
Bohu a nemůžeme to zaplatit. Bůh viděl 
tuto naši bídu, a proto poslal svého jediného 
Syna, aby zaplatil za nás svojí krví a svým 
životem. Dluh je dluh a ten se musí splatit. 
Golgota je pro nás největším zázrakem!

RK - NL

Jsou Vánoce pro všechny pravou oslavou 
narození Ježíše Krista?

Vánoce se blíží závratnou rychlostí. Jsou 
to naše nejmilejší svátky, které jsou spojeny 
možná víc než jiné svátky s množstvím 
nejrůznějších tradic a zvyků. Jejich přípravě 
věnujeme už v adventním čase o mnoho víc 
péče a pozornosti než ostatním svátkům v 
roce. Adventní čas a Vánoce, ať už chceme 
nebo nechceme, se dotknou nás i našich 
srdcí. Je to čas, kdy my křesťané znovu 

prožíváme radost, že se naplnila slova 
proroků, že Bůh přijde na tuto zem. Přišel 
mezi nás jako obyčejný člověk. Narodil se 
jako malé dítě v Betlémě a s ním přišla na 
svět láska a pokoj. Bůh je láska; Ježíš je Bůh; 
Ježíš je tedy láska. 

Vánoce by měly být jen a jen oslavou 
narození Ježíše Krista. Ale mnozí lidé 
slaví Vánoce a zároveň zpochybňují jejich 
význam. Pojďme se tedy společně podívat 
na to, jestli Ježíš byl pouhý dobrý člověk, 
vynikající učitel či mystický konatel zázraků. 
Fakta, která ukazují, že Ježíš Kristus byl Bůh 
v lidském těle, mnozí možná už znáte, ale 
zkusíme si je zde shrnout. Zároveň si opět 
připomeneme, proč na tom tak záleží a proč 
je to tak důležité.

1. Narození z panny - Pokud Marie mluvila 
pravdu, nemělo její dítě žádného lidského 
otce. Tvrdila, že se jí zjevil anděl, který jí 
řekl, že počne syna z Ducha svatého. Pak jí 
sdělil, že má dítěti dát jméno Ježíš a že toto 
dítě bude Syn Boží. Pokud Marie lhala, pak 
noc, kdy se Ježíš narodil, nebyla svatá noc. 
A pravda musí být někde jinde. Ale jak to 
máme vědět? Jak máme brát vážně tento 
příběh, který v lidech tak často vyvolává 
úsměv? Odpověď je v tom, co následovalo. 
To, co říkala Marie, bychom mohli klidně 
ignorovat, pokud by zde nebylo tolik 
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různých svědectví a dokladů. Mariino 
tvrzení o panenském početí bychom mohli 
velmi snadno přejít, pokud by ovšem život 
jejího syna byl stejný jako život bezpočtu 
dalších dětí. 
2. Starozákonní prorok předpověděl 
příchod Bohočlověka - V sedmém století 
př. n. l. prorok Izajáš vyslovil proroctví 
o Hospodinově služebníku, který bude 
v posledních dnech panovat na zemi. 
Popisoval den, kdy bude celá zem zažívat 
pokoj, a všechny národy půjdou uctívat 
Hospodina do Jeruzaléma. Izajáš (9:5) 
předpověděl: „Neboť se nám narodí dítě, 
bude nám dán syn, na jehož rameni spočine 
vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný 
rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce 
pokoje.“ Izajáš také vyslovil proroctví - 
„Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, 
panna počne a porodí syna a dá mu jméno 
Immanuel.“ (Izajáš 7,14 B21) Immanuel 
znamená „Bůh je s námi.“ 
3. Narození Krista oznámili andělé - Pojítko 
mezi Izajášovým proroctvím a tvrzením 
Marie pak nacházíme u pastýřů, kteří byli 
u městečka Betléma. Podle novozákonního 
záznamu (Lukáš 2,8–14) navštívil vyděšené 
židovské pastýře anděl, který jim oznámil, 
že se Izraeli narodil dlouho očekávaný 
Mesiáš. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, 
zvěstuji vám velikou radost pro všechny 
lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil 
Spasitel – váš Mesiáš a Pán. A toto vám 
bude znamením, najdete děťátko zavinuté 
do plenek, ležící v jeslích.“ (Lukáš 2,10–12) 
Spolu s andělem se pak objevilo množství 
nebeských zástupů chválících Boha: „Sláva 
na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem 
dobré vůle.“ (Lukáš 2,14) 
4. Znamení na nebi - Dalším důvodem 
pro hodnověrnost Mariina tvrzení je podle 
Nového zákona zvláštní světlo na nebesích. 
Skupinka mudrců z východu následovala 
podivuhodnou hvězdu až do židovského 
městečka Betléma. Nalezli zde dítě, které 
označili za dlouho očekávaného židovského 
Mesiáše. Tím se také potvrdilo Starozákonní 
proroctví předpovězené staletí předtím, 
že „vyjde hvězda z Jákoba“ a že povstane 
„žezlo z Izraele“. (Numeri 24,17) Ve Starém 

zákoně byl také popsán panovník Izraele, 
který vyjde z Betléma, panovník, „jehož 
původ je odedávna, ode dnů věčných“. 
(Micheáš 5,2)

To jsou tedy fakta, která nesporně svědčí 
o tom, že Vánoce nejsou jen svátky o 
malém Ježíškovi a dárcích, ale že jsou to 
svátky o příchodu Boha - Spasitele.  O 
Vánocích bychom tedy měli s vděčností 
pokleknout před Bohem a poděkovat Mu 
za Jeho převeliký a dokonalý plán pro 
všechny generace. Měli bychom to sdělit 
i svým nevěřícím přátelům a blízkým, aby 
i oni pochopili, že to malé děťátko, které 
tak obdivují v jesličkách, se stalo Bohem a 
Spasitelem pro celé lidstvo. 

Člověk, který spojil svůj život s Ježíšem, 
je schopen růst v lásce a je schopen láskou 
překonávat negativa tohoto světa. Zkusme 
si tedy místo tradičních „veselých Vánoc“ 
přát, abychom mohli i my být posly pokoje, 
lásky, dobra a trpělivosti. Aby i našim 
přičiněním na světě ubývalo zla, nenávisti, 
hněvu, podvodů a dalších lidských neřestí, 
a aby svět i lidstvo rostlo do krásy a ne do 
zkázy. 

Přeji Vám požehnaný adventní i vánoční 
čas.

LS - NL
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recenze
A Moment To Remeber 
Korejské romantické drama vypráví 
působivý příběh jedné dívky z bohaté a 
vlivné rodiny, která se zamiluje do muže, 
jenž pracuje ve firmě jejího otce. Jelikož 
je zraněna z minulého vztahu, náhodné 
setkání s mužem v ní probudí hluboké city. 
I když to tak zpočátku nevypadá, ti dva 
se do sebe opravdu zamilují, vezmou se a 
odstěhují na venkov, kde prožívají krásné 
manželství. Ačkoli to zní jako pohádka, 
začne krutá realita, kde na jeviště vstupuje 
vážná nemoc ženy. Manželé se snaží i přesto 
žít dál a nevzdávat to! Hlavním motorem v 
tomto těžkém období je manžel, který bojuje 
za paměť své ženy, a dokazuje tak, že úplně 
zapomenout se nedá. 

Film opravdu působí hodně skromně 
a opravdově. Po všech těch amerických 
dramatech, na která jsme většina z nás 
zvyklí, nám tento film přijde takový lidský, 
neumělý a reálný. Láska, kterou si projevují 
manželé je tady podle mě moc krásně 
znázorněna. Věřte mi, že tento film ve vás 

zůstane ještě hodně dlouho a poslední půl 
hodinku spotřebujete celé balení kapesníků.
A Moment to remeber, Romantický / Drama 
Jižní Korea, 2004, 117 min, režie Jae-han Lee, 
hrají Woo-seong Jeong, Ye- jin Son

Agata Stařičná 

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny 
Desmond Ross žije se svým bratrem a 
rodiči v americké Virginii. Děti a matka jsou 
praktikujícími křesťany, otec je alkoholik 
a tyran, který se nedokáže vyrovnat s 
traumatizujícími zkušenostmi z první 
světové války, již strávil ve Francii. Jednoho 
večera, po další rodičovské hádce, Desmond 
v sebeobraně otce málem zastřelí. Tato 
zkušenost ho tak vyděsí, že se rozhodne už 
nikdy nedotknout zbraně. 

Přichází Pearl Harbor a mladí Američané 
houfně rukují do armády. Desmond se hlásí 
také, protože chce splnit svou občanskou 
povinnost. Stále však trvá na tom, že zbraň 
nikdy nepoužije, místo toho se chce stát 
zdravotníkem. Čelí tak šikaně své jednotky 
a armádního velení. Jak by je v bitvě mohl 
podržet někdo, kdo místo zbraně nosí 
lékárničku a Bibli? 

Po nezbytné přípravě je Desmondova 
jednotka odvelena do bitvy u Okinawy, 
kde je čeká útok na útes Hacksaw ridge. 
Jednotka čelí těžké japonské palbě a už 
první den většina vojáků umírá, ti šťastnější 
jsou jen těžce zraněni. Američané ustupují, 
Desmond však ne. Schovává se před Japonci 
a místo toho, aby se sám zachránil, spouští 
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celou noc z útesu po laně do bezpečí jednoho 
spolubojovníka za druhým. Podaří se mu 
tak zachránit 75 vojáků, kteří by bez jeho 
pomoci zahynuli.  

Mel Gibson, mimo jiné režisér Umučení 
Krista, dokazuje, že opravdu umí a přichází s 
dalším dramatem, tentokrát válečným, navíc 
natočeným podle pravdivé události. Film 
rozhodně není klidná sobotní oddechovka, 
vzduchem létají kulky, granáty, plameny i 

kusy lidských těl. I takové filmy bychom čas 
od času měli vidět. Už jen pro připomenutí, 
co dokáže válka. Co dokáže jeden hrdina. A 
hlavně, jak je důležité vždy si stát za svým 
přesvědčením. 

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny, Drama 
/ válečný USA / Austrálie, 2016, 131 minut, 
režie: Mel Gibron, hrají: Andrew Garfield, 
Vince Vaughn, Sam Wortington

JF - NL

anketa
„Kdo je pan farář?“ a jiné
Milí čtenáři, 
navštívili jsme děti v malé nedělní besídce a zeptali jsme se jich na několik všetečných otázek. Některé 
odpovědi byly sice trochu překvapivé, aspoň jsme se ale pobavili a celkově jsme zjistili, že děti máme 
ve sboru vzdělané a tety odvádějí skvělou práci! 

Kdo je pan farář?
- Je to pán, dělá jídlo.
- Pan farář by si měl čistit zuby.
- Vypráví v kostele.
- Vypráví příběhy.
- Může se modlit.
- Je v kostele.
- Káže o Pánu Ježíši.
- Opravuje.

Kdo je pan kurátor?
- Nikdo neví.

Kdo chodí do kostela?
(Všichni se hlásí)
- Mamka.
- Markéta.
- Taťka.
- Kristýnka.
- Rodiče.
- Kamarádi.
- Ségry.
- Sestřenice.
- Nevlastní bratr.

Co se dělá v kostele?
- Vaří.
- Uklízí.
- Vysává.

- Utírá podlahu.
- Modlí se.
- Pan farář říká, abysme se modlili.
- Zpíváme.
- Posloucháme.
- Jsme potichu. 
- Máme vystoupení.
- Můžeme se tam učit o Pánu Ježíši.
- Jsme tam s maminkou a tatínkem
- Můžeme být i v besídce. 

Jaké písničky se zpívají v kostele?
- Ej bí sí dí í ef dží.
- Zaveď mě tam.
- Bůh má tě rád.
- Ha ha ha haleluja.
- Zpívá se z kancionálu.
- Zpíváme podle Pána Ježíše.
- Zpívá se z Bible.

Co byste chtěli, aby bylo v kostele?
- Aby se tam vysávalo a aby si tam čistili 
zuby.
- Hračky.
- Aby se mohlo fotit.
- Hezké ozdoby.
- Stromeček s baňkama.
- Abysme nemuseli být zticha. 
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reportáž
Skotsko =  Arbroath = Twinning
Všechno to začalo prvním 
telefonátem s Marcinem Pilchem, 
který mi jednoho večera zavolal a 
zeptal se mě, zda bych s ním a dalšími 
dvěma lidmi nechtěla jet do Skotska 
za účelem navštívení místních 
sborů. Samozřejmě, že jsem ihned 
bez zaváhání nadšeně řekla ano :-). 
Avšak už při první schůzce, kdy 
jsem se poznala i s dalšími dvěma 
členy naší posádky, a to Zdeňkem a 
Davidem, jsem se začínala dostávat 
do stavu spíše zoufalství. Mužská 
většina naší skupinky měla mnohem 
větší přehled o Twinningu (mezinárodní 
projekt dvoustranné spolupráce a předávání 
zkušeností), o fungování našeho sboru 
a především mnohem větší zkušenosti 
s angličtinou. Jediné, v čem jsem nebyla 
jediná nezkušená, byl let letadlem :-) A tento 
nový a naprosto úžasný zážitek čekal na mě 
a Marcina. 

A i když mé počáteční zoufalství (strach) 
byl velký, tak jsem si celou dobu říkala, že 
i mě si z nějakého důvodu Pán k této cestě 
vybral, a to mi přinášelo vnitřní klid v tom, 
že třeba i já snad budu této výpravě aspoň 
trochu něčím užitečná.

Nastal den D a my jsme vyrazili na letiště 
do Krakowa, z kterého jsme přímým letem 
zamířili do skotského Edinburghu. Čas 
odletu se přiblížil a my jsme začali být 
odbavováni k letu. Samotný let probíhal 
v poklidu (někteří z nás jej prožívali 

intenzivněji než ostatní, již zkušenější letci 
:-)). Na letišti v Edinburghu nás s úsměvem 
na tváři přivítal pastor Nelu Balaj, který nás 
dovezl do našich dočasných domovů pro 
následujících šest dní, nacházejících se v 
překrásném městě Arbroath. 

První hostitelská rodina, která nám 
poskytla ubytování a stravu, nás přivítala v 
jednu hodinu ráno místního času s velkým 
úsměvem na tváři. Tato rodina se skládala 
z Alison, jejího manžela Mika a jejich dcery 
Hannah, a právě u této rodiny jsem našla 
útočiště já a David. Marcin a Zdeněk byli 
ubytováni u pastora Nelu, jeho ženy Leslie 
a jejich tří dětí.

Následující dny jsme měli velice nabité 
programy, kdy vše na sebe dokonale 
navazovalo a program byl doslova 
naplánovaný minutu po minutě. 

Středa:
První den jsme navštívili sborovou budovu 
Knox´s Church (Church = kostel), kde jsme 
se zúčastnili dopoledního setkání maminek 
s jejich dětmi. Taky jsme navštívili místní 
školu, kde Nelu pracuje jako školní kaplan 
a mohli jsme podebatovat ve sborovně s 
učiteli a více se seznámit s tím, jak funguje 
školství ve Skotsku. Nutno dodat, že pro 
místní děti jsme byli velkou atrakcí a 
především mužské osazenstvo naší osádky 
mělo u mladých slečen veliký úspěch :-).
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Odpoledne jsme navštívili setkání seniorů, 
kteří se každý týden scházejí u stolních her a 
čaje nebo kávy. Vždy platí vstupné 1,5 libry, 
výdělek je použitý na charitativní účely. 
Tuto středu však měli speciální program s 
výborným občerstvením a tombolu. Někteří 
z naší skupinky se této tomboly zúčastnili a 
vyhráli zajímavé ceny (např. retro budík :-)). 
Večer jsme vyrazili na setkání mladších dětí, 
kde se hrál kulečník, ping-pong a dělaly 
ruční práce.

Čtvrtek:
Druhý den nás sestry ze sboru vzaly na 
procházku do přístaviště, kde jsme měli tu 
čest nahlédnout místním rybářům „přímo“ 
pod ruce a podívat se, jak se připravuje 
skotská rybí specialita, která se jmenuje 
Smokie haddock (uzená treska). Jedná se 
o uzenou rybu, kterou neochutnáte nikde 
jinde, než zde v Arbroath. Dokonce místní 
restaurace mají výhradní právo ji podávat a 
nikde jinde ji takhle upravenou na jídelním 
lístku nenajdete. Dále jsme navštívili 
muzeum věnované vzniku Light House 
(majáku) a Signal Tower (signální věže). 
Večer jsme šli navštívit hodinu angličtiny 
pro uprchlíky ze Sýrie. Tito lidé na mě 
působili velice sympaticky a mile a já sama si 
uvědomila, že všechny opravdu nemůžeme 
tzv. házet do stejného pytle.

Pátek:
Třetí den jsme byli na prohlídce dvou 
kostelů, a to již výše zmiňovaného Knox‘s 
Church a St. Vigeans Church, kde jsme byli 
seznámeni s historií těchto krásných budov, 
diskutovali o různých sborových událostech 
a obřadech, hráli na varhany či klavír, 
dokonce i zvonili na zvon.

Sobota:
Čtvrtý den jsme dopoledne jeli navštívit 
město Dundee, kde někteří nakupovali 
vánoční dárky a jiní navštívili místní 
památky. Ať tak, či onak, myslím si, že 
každý si přišel na své :-).

Odpoledne se připravoval program na 
nedělní bohoslužby a mně místo příprav 
bylo umožněno se zajet podívat na místní 

útesy nad mořem. Tímto výletem jsem si 
splnila svůj tajný sen, kdy jsem mohla stát 
na vrcholku této přírodní nádhery.

Neděle:
V neděli jsme vyrazili na bohoslužby. První 
začaly v 10 hodin v Knox‘s Church v centru 
Arbroath. Bohoslužby trvaly jednu hodinu 
a hned v 11.30 začaly druhé bohoslužby v 
nedalekém St. Vigeans Church. Na obou 
bohoslužbách jsme prezentovali informace 
o Českém Těšíně a o našem sboru. Taky 
česko-anglicky zpívali píseň, která dokonale 
vyjadřuje podstatu našeho Twinningu, a to 
píseň „Jedno jsme v Duchu Svatém = We Are 
All In The Spirit“. Zajímavostí pro mě bylo 
to, že při zpívání písní se stálo, zatímco při 
čtení z Bible jsme seděli.

Každý večer jsme byli pozváni na večeři 
k různým lidem, kteří působili buď jako 
členové sboru nebo presbyteři v jednotlivých 
s b o r e c h . 
Večeře byly 
velice chutné 
a velice 
v y d a t n é . 
O c h u t n a l i 
jsme typicky 
skotská jídla 
a každá 
v e č e ř e 
vždy byla 
z a k o n č e n a 
s l a d k o u 
t e č k o u , 
n e b o l i 
p u d i n g e m , 
jak se ve 
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Skotsku říká. Moje první představa 
pod slovem puding byl puding 
tak, jak jej známe tady u nás v 
České republice, ale velice brzy 
jsem se dozvěděla a přesvědčila, že 
pudingem místní označují jakýkoliv 
sladký dezert. Společné večeře byly 
výborným pojítkem pro diskutování 
o našich kulturách, zvycích a sborech. 
A nutno říci, že jsme se vždy výborně 
bavili.

Někteří z nás měli dokonce tu 
obrovskou čest obléci si skotský 
kilt a v tomto kiltu jít na nedělní 
bohoslužby. Nutno však podotknout, že 
při venkovní teplotě kolem   5 °C to určitě 
nebylo nic veselého mít „sukni“ a holé nohy. 
Avšak David s úsměvem tvrdil, že nohy 
nemá oholené, že mu zima není.

Závěrem můžu dodat pouze to, že i 
když jsem měla obrovské problémy s 
porozuměním skotské výslovnosti a byla 
jsem nejslabším řečníkem naší skupinky, 
díky této návštěvě jsem měla možnost 
poznat přátelské a hodné lidi, poznat novou 

kulturu, překrásnou skotskou přírodu 
a v mém případě i poprvé v životě letět 
letadlem :-). 

Velice ráda bych poděkovala i Marcinovi, 
který mi umožnil se tohoto výjezdu zúčastnit 
a také Zdeňkovi a Davidovi, že to se mnou 
všichni po celou dobu vydrželi :-).

Nejvíce, ale děkuji Pánu Bohu, že nám celý 
tento pobyt požehnal od samotného začátku 
až do zdárného konce, kdy jsme se všichni 
šťastně vrátili zpět domů k našim rodinám.

Petra Žwaková

Vánoce ve Skotsku 
Štědrý večer prožívají naši přátelé ze 
Skotska následovně: Mívají tam bohoslužby 
v 18 hodin. Dále pak zpívání koled od 22:30 
a od 23:15 “půlnoční” bohoslužby.

Štědrovečerní večeře je velice bohatá, 
co se týče chodů. Celá rodina se setkává 
u štědrovečerní tabule. Alison s Mikem 
každým rokem k sobě zvou jedny rodiče. 
Jako předkrm se podává pasta z uzené 
tresky (místní specialita) s pečivem. Hlavním 

chodem je nadívaný krocan s bramborem. 
Na stole nesmí chybět brusinková omáčka, 
dušená mrkev, hrášková pasta, bruselské 
kapustičky a další, vše se jí společně s 
hlavním chodem.

Ve Skotsku bývá zvykem dát si po jídle  
dezert, jimi nazývaný “pudding”. Vždy 
je to veliká dobrota a s našim pudingem 
to nemá mnoho společného. Na Vánoce 
jedí ten nejlepší z jejich nabídky, nazývaný 
“trifle”. Skládá se z několika vrstev: ovoce, 
vanilkového pudingu, šlehané smetany 
a pro odvážnější trochu alkoholu. Taky 
se podává christmas pudding - vánoční 
puding, který se před servírováním polije 
brandy a zapálí. Puding nevypadá lákavě, 
ale údajně je velice chutný a sladký. Nesmí 
chybět ani “christmas cake”, tzv. vánoční 
dort, který je naopak krásných tvarů a barev, 
marcipánem zdobený. Na můj vkus je tam 
mnoho sladkých chodů.

Ze zvyků - před večeří začínají s tzv. 
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christmas crackers - jakési 
předem připravené nebo 
koupené dárečky vypadající 
jako velký zabalený bonbon, 
kde dva lidé, každý z jedné 
strany, táhnou, až se obal 
roztrhne a obsah vysype. 
Uvnitř bývá čokoládka, 
překvapení a nějaký veršík 
nebo moudro. Dále mívají 
všichni během večeře 
narozeninové papírové párty 
čepice, kterými vyjadřují, že 
oslavují narozeniny Ježíše 
Krista. Po večeři se pak hrají 
různé hry.

Vzhledem k tomu, že Santa Klaus chodí 
v noci a rozdává dárečky, než se jde spát, 
je zapotřebí mu a jeho sobovi připravit 
občerstvení - mrkvičku pro soba a cherry, 
pivo nebo mléko pro Santu. Toto samozřejmě 
do rána musí zmizet nebo být ujedeno a 

upito.
První svátek 

vánoční - 
ráno děti už 
n e d o č k a v ě 
touží, až 
se začnou 
r o z b a l o v a t 
dárky. V 
10 hodin 
bývají krátké 
bohos lužby. 
Jsou velice 
f a m i l i é r n í . 
Lidé mohou 
přinést své 
dárečky a 

představit je. Taky farář Nelu dá lidem v 
kostele dárek, který koluje a po kouskách 

ho každý trochu rozbalí. Většinou to bývá 
krabice s bonbony nebo sladkostmi, kde 
si každý přijde na své. Odpoledne se opět 
scházejí rodiny. Taky se poslouchá proslov 
královny.

Druhý svátek vánoční je tzv. boxing day. 
Ne, nesledují se na sportovním kanále 
zápasy v boxu. Název pochází z historie, kdy 
se v tento den do krabic dávaly příspěvky 
pro chudé nebo bezdomovce. Jídlo, oblečení, 
drobné peníze, prostě cokoliv, co by těmto 
lidem mohlo pomoci.

Na Silvestra večer (ve Skotsku se tomu říká 
hogmany) se podává “black bun”, jedná se 
o ovocný koláč. Hlavními ingrediencemi 
jsou rozinky a černý rybíz spolu s kořením 
jako skořice, černý pepř a nové koření. Vše 
je zapečeno v těstě. Podává se taky hustá 
zeleninová polévka (krém) a “stovies” - 
základem jsou brambory, cibule, mrkev 
a mleté maso, vše připraveno v tlakovém 
hrnci a pak lehce rozmačkáno.

V městě Arbroath nebývají městské 
ohňostroje, lidé chodí na náměstí, kde zvony 
odbijí půlnoc a pak si společně přejí.

Na Nový rok připravuji tzv. “small foot in 
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present”, jsou to malé dortíky nebo 
uhlí, které s sebou berou vždy, když 
si chodí k rodině nebo přátelům přát 
jako vstupné do domu. K uhlí se 
vysloví koleda, která říká, aby měla 
rodina tolik přátel a tolik koledníků, 
aby měli dostatek uhlí na celou zimu. 

Ač jsou mnohé zvyky a jídelníček 
jiný než u nás, středobodem jejich 
i našich Vánoc je narození Ježíše 
Krista.

DH - NL

z redakce
Vánoční dar Nedělních listů 
Milí přátelé,
díky vaší přízni můžeme i letos předat 
vánoční dar někomu potřebnému. Tentokrát 
to bude neúplná rodina Martynkova z 
Bystřice. V rodině chybí otec živitel. V 
malém domku, který si říká o rekonstrukci,  
bydlí maminka a tři dospělé děti. Dva bratři 
ve věku 25 let jsou v invalidním důchodu 
pro tělesné vady, které vznikly po narození 
v důsledku chyb na straně doktorů. Jejich  

sestře Katce je 21 let a studuje na Ostravské 
univerzitě obor ochrana přírody. Ocitají 
se v permanentní tíživé finanční situaci, a 
proto jim chceme Vánoce alespoň trošičku 
zpříjemnit. Poprvé se pokusíme o formu 
překvapení a věříme, že vám v lednu 
přineseme dobrou zprávu, že vánoční dar 
způsobil opravdovou radost.

redakce NL

foto: David Harok
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Oznámení

ze života sboru
Křty, pohřby, jubilanti
Listopadové křty
Milan Žemlička
Adéla Popková
Adriana Janeczková
Kristýna Klewarová
Ondřej Skácha

Listopadové pohřby
Vladislav Wlosok
Zdeňka Bartoňová

Prosincoví jubilanti
Otýlie Badurová, Karin Bílková,
Kamil Dudak, Gunter Dziadek,
Pavla Giercuszkiewiczová,
Jarmila Janičková, Jan Korhel,
Pavel Kotajný, Marie Lištvanová,
František Misiarz, Jiří Morcinek,
Jarmila Podolová

pro chytré hlavy
Napříč Biblí

O vánočním předávání dárků 
Milí sborovníci, už potřetí máme příležitost 
udělat radost rodinám v našem městě, které 
na tom nejsou finančně nejlépe a Vánoce jsou 
pro ně jen dalším stresem a starostmi nad 

tím, jak zaplatí dárky pro své děti. Chceme 
těmto rodinám pomoct a ukázat jim, o čem 
Vánoce vlastně jsou a jak by je mohli prožít i 
bez stresu nad dárky. 

V neděli a v adventní čtvrtky se opět 

1. Jaké bylo znamení, kterým byli po 
narození poznamenáni všichni muži v 
Izraeli?

2. Jméno proroka, jehož manželství s 
prostitutkou použil Bůh jako lekci pro 
Izraelce?

3. Čím byl na nějakou dobu potrestán 
Zachariáš, protože neuvěřil tomu, co mu 
řekl anděl?

4. Apoštol Pavel uvádí tři důležité hodnoty 
v životě člověka. Která je vedle lásky a víry 
ta třetí?

5. Která je z předešlé trojice ta největší?
6. Kdo poručil slunci a měsíci, aby se na 

jeden den zastavily?
7. Kdo si týdenním pláčem vytrucoval 

prozrazení hádanky?
8. Kdo měl zakázáno jít na pohřeb vlastních 

synů, protože mu hrozilo nebezpečí vlastní 
smrti?

9. Jak se jmenoval král, který nechal v 
Jeruzalémě vybudovat vodovod?

10. Jak se jmenoval učedník, kterému Ježíš 
řekl: „Jdi mi z cesty, satane!“

Řešení:
1. obřízka (1. Mojžíšova 17,10)
2. Ozeáš (1.- 3.kapitola)
3. Oněměl (Lukáš 1,18-22)
4. Naděje (1. Kor. 13,13a)
5. Láska (1. Kor. 13,13b)
6. Jozue (Jozue 10, 12-13)
7. Samsonova žena ((Soudců 14, 5-18)
8. Áron (3. Mojžíšova 10, 1-7)
9. Chizkiáš (2. Královská 20,20)
10. Petr (Matouš 16, 23)
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co nás čeká
Na adventní čtvrtky probíhá setkání vždy 
v 17 hodin v sále. Pozváni přijali tito faráři: 
8.12. - Jan Cieślar, 15.12. - Roman Raszka, 
22.12. - Jaroslav Pokorný. Srdečně zveme. 

Česká mše vánoční se bude konat 4. prosince 
v 18 hodin v našem kostele Na Rozvoji. Ve 
slavné skladbě Jana Jakuba Ryby účinkují 
sólisté a orchestr opery Národního divadla 
Moravskoslezského Ostrava a Pěvecký sbor 
Slezan Český Těšín. Vstupné 100 Kč, děti 50 
Kč. 

Adventní koncert se bude konat 4. prosince 
v 18 hodin v Křesťanském centru na ulici 
Slovenské 3. Vystoupí dechové kvarteto z 
Oldřichovic, Andrzej a Henryk Molinovi a 
Ariel Zmuda. Dobrovolné vstupné. www.
kctesin.cz

Vánoční koncert ZUŠ Pavla Kalety v 
Českém Těšíně se bude konat 7. prosince 
2016 v našem kostele Na Rozvoji od 17 
hodin. 

Poslední kapka - Setkání lidí existujících 

objeví cedulky se jmény dětí z těchto rodin, 
s jejich věkem a dokonce i přáním, co by k 
Vánocům asi tak chtěli. Nekupujte vše, co na 
tom papírku je, ale podle svých finančních 
potřeb a uvážení se rozhodněte třeba pro 
jednu věc. Cenu volte také střídmou. Někteří 
z vás možná budou chtít kupovat jednomu 
dítěti mnoho věcí, ale to není vůbec potřeba. 
Raději si vezměte tři papírky a udělejte 
radost více dětem. Cena dárku by se měla 
pohybovat mezi 500-700 kč. 

K Vánočnímu programu mám pro vás 
výzvu. Program se uskuteční 17. prosince 
2016. Programy budou vlastně dva, protože 
dětí je letos opravdu hodně a do sálu 
bychom se i s jejich rodiči nevešli. Proto 
budou dva časy setkání. První bude ve 14 
hodin a druhý v 17 hodin. 

Pokud budete chtít pomoci s výzdobou, 
přípravou občerstvení, vánočními koledami 
nebo úklidem, kontaktujte nás prosím na 
tel. čísle 775 230 326. Je potřeba obětavých 
a radostných rukou, které budou ochotné 
těmto rodinám posloužit, popovídat si s 
nimi, ukázat jim na Pána Ježíše, Spasitele 
světa, o kterém vlastně Vánoce jsou. 

Děkujeme Vám moc za vaši štědrost a 
touhu se zapojit.

Zuzana Smyčková a Ilona Machandrová

Občanské sdružení Pomoc Těšínského 
Slezska, které už znáte z předchozích let, 
pořádá opět v předvánočním čase sbírku 
hraček, školních potřeb a finančních 

prostředků na dárky pro osiřelé děti a 
osamělé seniory v několika ústavech v okolí 
Mukačeva, na bývalé Podkarpatské Rusi. 
Sbírky se účastní všechny evangelické sbory 
na Těšínsku. Loni náš sbor přispěl necelými 
17 000 Kč a množstvím naplněných školních 
pouzder, taky plně funkčními hračkami. 
I letos můžete svůj příspěvek přinést do 
kanceláře sboru do 20. prosince. Dárky 
prosím nebalte, budou zabaleny na místě 
určení. Potřebných na Ukrajině přibývá, 
protože válce není konce a už se o ní už moc 
nedovíme, ale jejím tragickým důsledkem 
jsou další sirotci i staří nemohoucí lidé bez 
pomoci. Věřím, že i letos projevíte silnou 
účast s nevinnými, válkou postiženými 
lidmi, kteří žijí tak blízko nás a v modlitbách 
budete prosit za mír pro jejich i naši zem. 
Vždyť víme, že „velikou moc má modlitba 
spravedlivého“. U východu z chrámu jsou 
letáčky s bližšími informacemi a ve vitrínce 
plakátek k této akci. 

Za PTS Helena Cieslarová.

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: David Harok
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! 

na okraji společnosti, příbuzných a přátel 
závislých osob ohrožených návykovým 
jednáním, se bude konat v sobotu 10. prosince 
od 9 do 15 hodin ve středisku Karmel ve 
Smilovicích. Přijede oční specialista Marek 
Gwóźdź, zdarma proběhne vyšetření očí, 
k dispozici bude nabídka brýlí, proběhne 
odborná přednáška, uslyšíte příběhy, k 
dispozici je pohoštění a oběd. www. sceav.
cz.

Zveme na další cestovatelský večer, který 
se bude konat 15. prosince v 18 hodin v 
Jazzklubu na Střelnici. Vstupné je 30 Kč. O 
Grónsku bude vyprávět Ivo Petr. 

Sváteční bohoslužby se budou konat takto:
24.12., Štědrý den, 20:00 Zpupná Lhota, 

21:00 Společné zpívání koled v kostele 
25.12., Narození Páně, 5:00 Jitřní 

bohoslužby, 7:00 Hlavní polské bohoslužby, 
9:00 Hlavní české bohoslužby 

26.12., Svátek Štěpána, 9:00 české 
bohoslužby

31.12., Silvestr, 16:00 české bohoslužby, 
společný silvestrovský večer 

Alianční týden modliteb se bude konat od 
8. do 15. ledna 2017. 
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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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