
Slovo editora
Milí čtenáři, 
vítáme vás v měsíci únoru. Pokud jste ze 
zimy, odhazování sněhu, neschopnosti 
stavět sněhuláky nebo z vybitých baterií 
v autě zpruzelí, potěšte se četbou. Čeho 
jiného než Nedělních listů?
Opět jsme se snažili připravit co 
nejzajímavější číslo. Hned v úvodu najdete 
svědectví paní, která měla úspěšný život. 
Zvláštní profesi, zajímavý výdělek. Přesto jí 
něco chybělo. Přečtěte si vyprávění sestry, 
která se živila léčitelstvím.
Na opačném pólu léčitelství je věda. Ke 
konci novin naleznete článek bratra faráře 
Kaczmarczyka, který vybral citáty těch 
nejznámějších vědců a dalších osobností, 
kteří, světe, div se, byli křesťany. Nechybí 
takoví velikání jako Albert Einstein, 
astronaut James Irwin, Louis Pasteur, Jan 
Kepler a mnoho dalších. Velmi inspirativní! 
Těší nás také, že navštěvujete různé 
křesťanské akce a píšete nám reportáže. I ty 
najdete v tomto čísle. 
Pěkné čtení a hezký únor vám přeje 

   Jana Foberová 

Bývala jsem léčitelkou
Nevím, jak se před dvěma tisíci lety říkalo lidem 
s uzdravujícími schopnostmi. Možná jich nebylo 
tolik jako dnes. Každopádně, kdyby dnes chodil 
Ježíš po světě, mnozí by ho charakterizovali jako 
velkého léčitele. Nevystudoval medicínu, přesto 
léčil a pomáhal lidem, a to podivuhodným a 
zázračným způsobem. Právě pro takové se ujal 
termín „léčitel“. O těch zázračných schopnostech 
se samozřejmě dá polemizovat. Ovšem to 
nic nemění na faktu, že takový léčitel se cítí 
užitečný. Pomáhá lidem i v případech, kde už 
moderní medicína ztrácí dech, lidé si jej váží a 
dobře mu platí. Jaké je však jeho zklamání, když 
se mu naskytne konfrontace s Božím Slovem 
a pozná, že jeho schopnosti jsou od zlého?! Já, 
který pomáhám lidem od bolestí a od nemocí, 
mám schopnosti od ďábla?!  Už jen fakt si to 
připustit musí být nesmírně náročný a chce to 
hodně pokory, což dokládá i následující svědectví.

Léčitelství jsem provozovala jako živnost. 
Byla to práce, která mne velmi bavila a 
naplňovala. Musím také upřímně napsat, 
že mě i finančně zabezpečovala. Moje 
klientela rostla a rozšířila se nejen po celé 
České republice, ale rozrůstala se také do 
zahraničí. Lidé odcházeli velmi spokojeni 
a doporučovali mé služby i svým přátelům 

a známým. Byla jsem přesvědčena, že moje 
léčba funguje. 

Později jsem však začala pociťovat, že mě 
něco svazuje - byla jsem plná závislostí na 
správném stravování, na barvách, oblečení, 
na biorezonátorech, na energiích Jin a 
Jang - cítila jsem se jako v pavoučí síti. V 
této době jsem začala být zoufalá ze svého 
soukromého života. Moje osobní neštěstí 
mě však ještě více vedlo k pomoci lidem 
způsobem, o kterém jsem byla přesvědčena, 
že je tím nejlepším. 

Byla jsem na cestě hledání a stále jsem 
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objevovala účinnější metody léčby. Moje 
energie byla natolik silná, že jsem ji 
předávala i na dálku a lidé vnímali brnění 
a pálení v různých částech těla. Pomocí 
kyvadélka jsem diagnostikovala různá 
onemocnění a dysfunkce jednotlivých 
orgánů těla; a to i z fotografie. Určovala 
jsem druhy stravy na dané léčebné období, 
bylinné směsi, minerální hospodářství v těle 
- které minerály chybí a jak je doplnit, vedla 
jsem lidi k cvikům jógy, k závislosti na měsíci 
a jeho cyklech, doporučovala 
homeopatii, akupunkturu a 
podobné čínské, tibetské i 
indické praktiky.

Pocházím z nevěřící 
rodiny, a proto jsem 
toho o Bohu nikdy moc 
nevěděla. Přesto jsem 
věřila, že něco mezi nebem 
a zemí musí být, protože 
jsem pracovala s energií 
a fungovalo to. Nejprve 
jsem tuto energii nazývala 
podle čínských praktik - matka 
Země a otec Vesmír, energie Jin 
a Jang, ale pak jsem se stále víc zabývala 
myšlenkami na Boha z Bible. Začala jsem 
se k němu modlit, vedla jsem k modlitbě i 
ty, kteří vyhledali moji pomoc léčitelky. S 
překvapením jsem zjišťovala, že modlitba 
byla účinná, navíc mne osvobozovala a 
naplňovala zvláštním pokojem. Bibli jsem 
však v té době ještě nečetla. 

Tento úsek mého života byl pro mne velice 
bolestivým, protože se nad mojí rodinou 
vznášel temný mrak hrozícího rozvodu. 
Tehdy jsem se v jedné knize poprvé dočetla 
o Ježíši Kristu. Začala jsem se stýkat s 

křesťany. Velmi mne překvapilo, když 
se mi snažili vysvětlit, že práce léčitelky 
není v souladu s Biblí a Bohem, ale že jsou 
to démonské praktiky. Vůbec jsem tomu 
nerozuměla a všecko se ve mně bouřilo. Já 
přece pomáhám lidem! Já je uzdravuji!

Mezi mými kamarády byla i Diana. 
Modlila se za mne a také mi dala dárek 
- Bibli. Doporučila mi číst evangelia ze 
začátku Nového Zákona. Ani nevím jak, 
začala jsem doslova hltat duchovní potravu 

a každý den se modlit k Bohu 
Otci skrze jeho Syna - Ježíše 

Krista. Činila jsem pokání a 
vyznala Ježíši své hříchy. 

Učinila jsem i rozhodnutí, 
že s léčitelstvím končím, a 
všechny knihy a podklady 
jsem spálila. Tak člověk 
pálí mosty! 

Na druhý den se 
odstěhoval můj muž a 

požádal o rozvod. Byla jsem 
zoufalá - bez peněz, bez práce, 

bez jistoty bydlení (jednalo se 
o prodej domku), se dvěma dětmi. 

Tehdy jsem se modlila k Ježíši a řekla mu: 
„Můj život skončil - zbyly z něho jen trosky. 
Pane Ježíši, jestli můj rozbitý život chceš, 
tak si ho vem a jsi-li opravdu živý, tak mi 
pomoz.“ 

Potom se začaly dít neuvěřitelné věci. 
Seznámila jsem se s jednou věřící rodinou, 
u které jsem našla porozumění a lásku. 
Začala jsem chodit na nedělní bohoslužby 
a na domácí skupinky. Jednou jsem v Bibli 
četla tato slova: „Nevneseš do svého domu 
ohavnou modlu; propadl bys klatbě jako 
ona. Budeš ji mít v opovržení, budeš ji mít 

za hnusnou ohavnost, 
neboť je klatá.“ (5. 
kniha Mojžíšova, 
7, 26). Mé oči se 
najednou otevřely a já 
jsem jasně pochopila 
plnou pravdu o 
léčitelství. 

Na první pohled se 
může lidem zdát, že 
léčitelství pomáhá, ale 
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zatím je lstivě vede k závislosti na různých 
modlách (obrazech, barvách, stravě, tělu, 
přírodě, léčitelích, aj.). Bůh byl stále se mnou 
a otvíral mi oči. Můj nový život s Pánem 
Ježíšem začal. Daroval mi pokoj a radost 
i v těch největších krizích. Jako zázrak mi 
připadá postupná obnova vztahu s bývalým 
manželem. Rozvedli nás koncem července, a 
již od prosince jsem poznala, že Hospodin 
chce naše manželství obnovit. Začala jsem se 
za svého bývalého muže modlit. Nyní spolu 
již nějakou dobu chodíme. 

Netvrdím, že život je teď snadný a 
bezproblémový, ale mám jistotu a pevnou 
důvěru v lásku mého nebeského Otce, který 
mi zaslibuje, že mne neopustí a nikdy se 
mne nezřekne. Jiřina Ploháková

zdroj www.jezis.cz

biblické ženy
Šúnemanka - velká žena
(2.Kr. 4, 8-17)
Je před námi další žena beze jména. Známe 
ji pouze jako Šúnemanku, ženu ze Šúnemu. 
Čteme, že prorok Elíša procházel Šúnemem 
a tam byla znamenitá žena (8. verš). Duši této 
ženy zaujaly vyšší hodnoty. Proto ani Elíša, 
prorok Boží nemohl ujít její pozornosti.

Nevíme, jak se dostala k Elíšovi. Podle 
Bible byla iniciátorkou spíše ona. Čteme, že 
ho přiměla, aby se stal jejím hostem. Vzniklo 
mezi nimi přátelství, kdykoli Elíša tudy 
procházel, zašel do jejího domu, aby pojedl 
chléb.

Nemůžeme opomenout 
její pohostinnost. Ta je 
předností Božího lidu. 
Poprvé byl Elíša k návštěvu 
přinucen, ale potom tam 
chodíval rád, vědom si toho, 
že ho přijímají s radostí. 
Pohostinství podle Bible 
má být bez reptání (1.Petra 
4,9). Šúnemanka nebyla 
jen Martou, ale i Marií. 
Neztratila kvůli kuchyni a 
pohostinství smysl pro vyšší 
hodnoty. Ochotně uhostila 

proroka, ale měla i oči a uši a rozumné srdce.
Tato žena viděla, že Elíša je svatý člověk. To 

nám ukazuje, že ctila svatého Boha, protože 
ten, kdo jej ctí, váží si i Jeho služebníků. 
Nikdy nám nemůže být lhostejné to, jak 
se díváme na Boží služebníky a jak s nimi 
jednáme. Tato žena vydala o Elíšovi krásné 
svědectví. Kéž by tak mohli druzí lidé 
mluvit o nás.

Šúnemanka vycítila, co by Elíša 
potřeboval. Kromě jídla potřeboval i ztišení 
a samotu se svým Bohem. A znovu vidíme 
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otázky 
Otázky o Bohu 

velikost této ženy. Své plány musí oznámit 
svému manželovi, vždyť jde o přestavbu 
jejich domu a o záležitost, která vyžaduje 
manželův souhlas. Dobrá snaha se brzy 
proměnila v čin a když Elíša znovu přišel, 
mohli ho zavést do jeho nového pokojíku, 
který mu postavili na střeše. Elíšovi se velmi 
líbil a chtěl se této ženě za všechnu její péči 
odvděčit. „Hle, staráš se o nás se vší péčí. Co 
bych pro tebe mohl udělat? Mám se za tebe 
přimluvit u krále nebo u velitele vojska?“ 
Odpověděla: „Bydlím spokojeně uprostřed 
svého lidu.“(2.Kr.4,13)  Je spokojená se svým 
údělem. Spokojení lidé, to je velká věc!

 Ale i ona měla v životě vroucí touhu, 
chtěla se stát matkou. Ale pravděpodobně 
už pochovala tuto svoji touhu a naději. Brala 
takové omezení svého života z Božích rukou 
a tato škola ji udělala velkou. Neztratila se 
v životě, když jí Pán nedal děti, zaplnila 
prázdnotu svého života tím,  že sloužila 
Božím služebníkům.

Prorokův služebník se dověděl, že tato 
nemůže mít děti. Elíša se určitě radil se svým 
Bohem a potom zvěstoval ženě: „V jistém 
čase, po obvyklé době, budeš chovat syna.“ 
Ona řekla: „Ne, můj pane, muži Boží, nelži 
své služebnici!“ Chápeme ji, nechtěla snít 
o něčem, co se už lidskýma očima viděno 
nemůže stát.

Boží cesty jsou předivné a když se my 

úplně vzdáme svých nadějí, tehdy nám 
Bůh připraví velké věci. To je Boží výchova, 
možná ji vždycky nechápeme, ale Bůh nás 
chce osvobodit od sebe samých. Šúnemanka 
porodila syna, tak jak jí to předpověděl Elíša. 
Tato událost je pro nás všechny jistě velkým 
povzbuzením, máme Boha, u kterého je 
všechno možné (Marek. 10,27).

RK - NL

Jak mám poznat Boží hlas?
Odpověď na tuto otázku hledal v průběhu 
staletí nespočet lidí. Například mladý 
Samuel slyšel Boží hlas, ale nerozpoznal 
jej, dokud mu starý a zkušený Élí neporadil 

(1. Samuel 3:1-10). Gedeonovi se zase 
Bůh ukázal ve fyzické podobě, přesto ale 
pochyboval o tom, co slyšel a viděl. Gedeon 
pochyboval do té míry, že se dožadoval 
znamení, a to dokonce třikrát (Soudců 6:17-

22, 36-40). Bylo to od něj troufalé, 
nebo se prostě „jenom“ chtěl ujistit? 

A jak jsme na tom my v dnešní 
době, když se snažíme slyšet 
Boží hlas? Jak víme, zda k nám 
skutečně mluví Bůh? Nejprve si 
musíme ujasnit to, že máme něco, 
co Gedeon a Samuel neměli. Máme 
Bibli! Inspirované Boží slovo, které 
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můžeme číst, studovat a rozjímat 
nad ním. V 2. Timoteovi 3:16-17. 
(překlad B21), to Pavel popsal takto: 
„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem 
a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás 
a usvědčuje, napravuje a vychovává 
ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk 
dokonale připraven a vybaven ke 
každému dobrému dílu“. 

Pokud máme nějakou otázku nebo 
pokud stojíme před rozhodnutím, 
měli bychom se nejprve pokusit najít 
si, co k tomu říká Bible. Bůh nás nikdy 
nepovede ani nenasměruje tak, aby 
to bylo v protikladu s tím, co nás učí 
nebo nám slibuje ve svém Slovu.

Nejdůležitější však je to, že pokud chceme 
slyšet Boží hlas, nejdříve musíme poznat 
samotného Boha. Ti, kteří Bohu opravdu 
patří a byli spaseni jeho milostí skrze víru v 
Ježíše Krista, Boží hlas slyší. Ježíš to u Jana v 
10. kapitole, 27. verši řekl takto: „Moje ovce 
slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou“. 
Pokud tedy máme poznat Boží hlas, musíme 
Ho znát a patřit Mu. Protože jenom ovce, 
které znají svého pastýře, slyší jeho hlas, 
protože ví, jaký hlas má a rozeznají ho. 

Boží hlas poznáme, když trávíme čas 
studiem Bible, v tichém rozjímání nad Jeho 
slovem a na modlitbách. Čím více času 
trávíme v blízkosti Boha, tím je pro nás 
snadnější poznat Jeho hlas i to, jak a kam nás 
vede. Zaměstnanci bank se učí rozeznávat 
padělky tak, že studují pravé bankovky tak 

důkladně, že potom padělek odhalí téměř 
bez zaváhání. Podobně i my bychom měli 
znát Boží slovo natolik, že když jsme na 
pochybách, vzápětí by se nám mělo vybavit 
Boží slovo, které by nás mělo ujistit, co je 
Boží vůle a kudy nás Pán chce opravdu 
vést. Bůh k nám mluví proto, abychom 
rozuměli pravdě. Přestože Bůh může k 
lidem promlouvat slyšitelným hlasem, 
mluví hlavně skrze své slovo a někdy také 
skrze Ducha svatého k našemu svědomí, 
skrze okolnosti či skrze ostatní lidi. A na 
to bychom taky neměli zapomínat, hlavně 
ve chvílích, když nás bratři nebo sestry 
napomínají nebo upozorňují na některé věci. 

Tím, jak porovnáváme to, co slyšíme, 
s pravdou Písma, se učíme více a lépe 
poznávat Boží hlas.

LS - NL

recenze
Zrození šampiona
Jak asi v životě dopadne černý bezprizorní 
kluk, který zná jen ulice amerického 
Memphisu a nikoho nemá, tedy možná 
kromě partičky podobně postižených 
„přátel“? Nejspíš bychom řekli, že ho nic 
dobrého nečeká. A pravděpodobně z něj 
vyroste další feťák, zlodějíček nebo něco 
horšího. Tento klučina, Michael Oher, má ale 
štěstí. Všimne si ho Leigh Ann Tuohy, matka 
jeho spolužáka, hlasitá, sebevědomá, dobře 

situovaná žena. Osud statného černého 
chlapce jí nedopřává klidný spánek. Pozve 
ho do svého domu na večeři, pak na přespání 
a pak navždy. I když čelí odsouzení přátel, 
považuje to za svou křesťanskou povinnost. 
Michael se stane jejím dalším synem a ona ho 
s ambicemi sobě vlastními vypiplává nejen 
tak, aby byl schopen začlenit se do života, 
ale také aby mohl rozvíjet svůj velký talent: 
jako hráč amerického fotbalu. Její snaha, ač 
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reportáž
Alianční týden modliteb

není vždy lehká, nese ovoce. Michaelova 
talentu si všimne nejen jeho okolí, ale také 
přední americké univerzity, které ho mohou 
draftovat mezi ty nejlepší.

Pokud byste film zhlédli jen tak někdy v 
sobotu večer, zřejmě si řeknete, že to je jen 
další sladkobolný hollywoodský doják. 
Zcela předvídatelný. Na čem by ho asi tvůrci 
mohli založit? Chudý, nikým nemilovaný 
černý chlapec, k němu v kontrastu 
sebevědomá bohatá blondýna, která cítí 
svou „povinnost“ pomáhat. Samozřejmě se 
ho ujme. Samozřejmě v něm objeví nevšední 
talent. I když se vyskytne pár překážek, 
samozřejmě uspěje. Happy end. Typický 
americký film, který nás má lehce pobavit, 
možná dojmout, a jeho průvodním znakem 
je, že se samozřejmě NESTÁVÁ, protože 
svět, bohužel nebo bohudík, nefunguje tak 
jako v amerických rádoby dramatech. 

Pointa tohoto filmu ovšem je, že se stal. 
Je natočen podle pravdivé události. A jeví 
se hned trochu jinak. Protože pokud se jen 
koukáme na to, jak si sebevědomá ženská 
prakticky adoptuje černého kluka z ulice, 
můžeme jí fandit, divit se, nebo si oprávněně 
myslet, že je cvok. Ale pokud víme, že se to 
doopravdy stalo, nezbývá nám než ji hlavně 
obdivovat. Ano, nejspíš nemáme kapacity, 
peníze, odvahu či čas na to, abychom si k 
sobě jen tak vzali někoho z ulice. Na druhou 
stranu, kdyby bylo na světě víc takových 
Leigh Ann, svět by byl hned lepší. Zkuste 
nad tím trochu přemýšlet. 

A ještě pro zajímavost: na rozdíl od mnoha 

křesťanských filmů, ve kterých hrají nám 
neznámí herci, tady spatříme tvář velmi 
povědomou: Sandru Bullock. Roli Leigh 
Ann, kterou měla ztvárnit, zprvu odmítla, 
protože nechtěla hrát roli zbožné křesťanky. 
Poté, co se ale setkala se skutečnou Leigh 
Ann, se svou účastí souhlasila a dokonce si 
nechala snížit honorář. 

JF - NL

Bratři a sestry, jako každoročně proběhla ve 
druhém týdnu měsíce ledna ve sborech ČEA 
akce Alianční týden modliteb. Letošním 
tématem byly děti. Opět příležitost podílet 
se na duchovním zápase, tentokrát o 
mladou generaci, a také jedinečná možnost 
navštívit jiné sbory a setkat se s dalšími 
bratry a sestrami v Kristu. Společná setkání 
napříč církvemi ve jménu Ježíše Krista mají 
pokaždé svou jedinečnou hloubku a tak ti, 

kteří se zúčastnili, určitě nelitovali. 
Setkávání probíhala od pondělka 9.1 do 

soboty 14.1. od 17:30 v pořadí: 
ČCE a.v. Na Rozvoji (po), KS Na Mojském 

(út), CB Frýdecká (st),  AC KC Slovenská 
(čt), SCEAV Na Nivách (pá) a AC Agape 
(so). Hudebně akce zajišťovaly hostitelské 
sbory včetně jejich vedení, slovem sloužili 
kazatelé z ostatních sborů. Jsem vděčný 
Bohu, našemu nebeskému Otci, že vymyslel 
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tento zvláštní způsob 
setkávání se s Ním a bratry 
a sestrami v Kristu, a 
také že můžeme, ale také 
nemusíme, vést modlitební 
zápas o naši budoucnost 
a budoucnost našich dětí. 
Bůh je k nám dobrý, nám 
však někdy chybí ochotné 
srdce jít do zápasu. Jsme 
ochotní obětovat jiné 
naše priority ve prospěch 
Božího požehnání? Často 
nás Bůh zve na setkání s Ním, asi ne 
vždycky pozvání takhle „dešifrujeme“. 
Možná bychom si občas měli připomenout 
pasáž z Matoušova evangelia, 22. kapitoly, 
kde se píše:

A Ježíš k nim znovu mluvil v 
podobenstvích: „S královstvím nebeským je 
to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu 
svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli 
pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal 
znovu jiné služebníky se slovy: ‚Řekněte 
pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, 
býčci a krmný dobytek je poražen, všechno 
je připraveno; pojďte na svatbu!‘

Ale oni nedbali a odešli, jeden na své 
pole, druhý za svým obchodem. Ostatní 
chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali 

a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá 
vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. 
Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je 
připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; jděte 
tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na 
svatbu.‘

Služebníci vyšli na cesty a shromáždili 
všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební 
síň se naplnila stolovníky.

Bratři a sestry, Bůh v osobě Ježíše 
Krista nás bude v letošním roce zvát na 
mnohá další setkávání, nenechte se moc 
přemlouvat. Nezarmucujte Ho, zaplatil za 
naše hříchy svou krví, zaslouží si, abychom 
jeho pozvání akceptovali. Jemu patří sláva a 
naše vděčnost. Amen.

Milan Kantor  

Reformace muže
V první řadě jsem vůbec nevěděl, jak 
začít, aby můj článek nepřipomínal stokrát 
rozdrcený recyklát, ze kterého se někdo 
donekonečna snaží udělat schůdnou cestu.

Koncem ledna se v 
třineckém kině Kosmos 
opět konala konference pro 
muže Tváří v tvář na téma 
Reformace muže. Byl to 
opět dobře strávený čas ve 
společnosti mužů.

Většinu zřejmě napadne, 
proč se zrovna letos řešila 
reformace. V úvodní scénce 
byly rovněž přibity na 
dveře teze a to pěkně zostra 
hřebíky. Ne, neničil se při 

tom interiér kina, dveře byly rekvizita. 
Stejně tak na dveře přibíjel své teze před 
500 lety Martin Luther, protože viděl, že 
církev v jeho době křiví pravdu a vůbec 
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není pokorná. Napsal jich tehdy 95, napsali 
bychom i my dnes nějaké? 

Mimo přednášky o Lutherovi byla 
přednáška právě o pravdě a další o pokoře. 
Jak s pravdou zacházet a co je to být 
pokorný. Byla to další dvě velmi důležitá 
témata a nejen pro muže.

V dnešní době, abychom náhodou někoho 
„nediskriminovali“ nebo nepůsobili jako 
xenofobové, musíme mnohdy pravdu 
skrývat. Mluvení v „jinotajích“, jindy 
používaná pouze básníky, je dnes přímo 
vědou několika oborů. 

Zdá se vám, že se pak naše pravda o Ježíši 
ve světě ztrácí? Jedinou pravdu, které nás a 
naše bližní může spasit, obléknou jednou ti, 
podruhé jiní do slušivého kabátu, ze kterého 
ale není mnohdy moc patrno, co po nás 
Ježíš chce. To vše pod zdánlivou rouškou 
rovnosti. Přeci nebudeme vystupovat z 
řady, pravdu mají i jiní. Někteří dokonce 
tvrdí, že k bohu (záměrně píši malé „b“, 
protože boha vidí lidé v různých věcech) 
vede spousty cest. Ano, je to tak? Budeme 
se maskovat? Jak ale mají naši bližní poznat, 
čemu věříme? 

Nebojme se a učme naši pravdu o Ježíši 
neskrývat. Pravda sice některé bude bolet. 
Jedny méně, jiné víc, někteří ji nebudou 
chtít slyšet. Je to však vyvážené velikou 
radostí pro všechny, spasením a životem 
věčným. Ježíš promlouval k lidem v lásce s 
pokorou. Vykládal jim jednoduché příběhy, 
které lidé mohli jednoduše pochopit. Chodil 
i za největšími hříšníky, nad nikým se 
nepovyšoval, nikomu se nevnucoval. 

Očekával však otevřená lidská srdce. 
Očekával od lidí pokoru před ním, aby mohl 
vstoupit do jejich životů a uzdravovat je. Ve 
verších z Lukáše 10, 2 – 10 Ježíš říká svým 
učedníkům, kde vás přijmou, tam zůstaňte, 
kde je nepřijmou, vyjděte ven a varujte je, že 
se přiblížilo království Boží. Měli zvěstovat 
pravdu o něm, ale nevnucovat ji tomu, kdo 
o ni nestojí, protože jak říká, žeň je veliká. 

V Bibli Ježíš nikoho bez pokory a 
uvědomění si svých hříchů nepoklepal po 
rameni a neřekl, jo, ty jsi dobrý, jsi spasen, 
budeš se mnou v nebi. Jeho láska k lidem je 
sice velká, taková, že jí nikdo na světě nemá, 

nedělá rozdíly mezi lidmi, je pro všechny 
stejný, ale také důrazně varuje všechny 
zatvrzelé lidi, že bez pokání jeho láska 
nebude trvat navěky. 

Prozatím všem říká, mám vás rád, pojďte 
ke mně všichni, kdo jste obtížení hříchem a 
já vám dám odpočinek. Zvěstuje pravdu o 
svém otci. Bible je plná pravdy, nenechme 
pravdu o něm balit do jiného přebalu, 
nepřidávejme si nic k ní.

Na závěr jeden text z Bible o pravdě a 
jak si ji udržet z 1. Listu Janova 2, 3-6: A 
podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže 
zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: 
‚Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, 
je lhář a pravda v něm není. Kdo však 
zachovává jeho slovo, v tom se skutečně 
Boží láska stala dokonalou. Podle toho 
poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v 
něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil 
on.“

Proto se snažme o to, abychom žili jako on 
a zachovávejme jeho přikázání.

Jaromír Fober
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zamyšlení
Věřící vědci a významné osobnosti
Mistr Jan Hus (1370 – 1415): „Pro tu pravdu 
evangelia, kterou jsem celý život hlásal, 
chci dnes vesele zemřít.“ „Protož, věrný 
křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč 
se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž 
pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť 
pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, 
od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž 
jest odloučení věčné od milosti Boží.“

Dr.Martin Luther (1483 – 1546): „Skutečným 
pokladem církve je nejsvětější Evangelium 
slávy a milosti Boží.“ „Dokud nebudu 
přesvědčen důkazy z Písma svatého nebo 
zdravým rozumem, dokud se tím neuvolní 
mé svědomí vázané Božím slovem, nemohu 
odvolat a neodvolám, neboť se nesluší 
křesťanu, aby mluvil proti svému svědomí. 
Zde stojím a nemohu jinak. Bůh mi pomáhej. 
Amen.“ 

J.A.Komenský (1592 – 1670): „Na tebe, 
národe český a moravský, vlasti milá, 
zapomenou ti nemohu… Odkazuji tobě za 
dědictví knihu Boží, Bibli svatou, kterouž 
synové moji z původních jazyků do češtiny 
s pilností velikou uvedli… Přijmiž to tedy za 
svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho 
k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání.“ 
(Kšaft umírající matky Jednoty bratrské).   

Immanuel Kant (1724 – 1804) německý filosof 
a jeden z nejvýznamnějších evropských 
myslitelů doby osvícenství: „Bible je mým 
nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze 
mne byl ubožák.“ „Existence Bible, jako 

knihy pro lidi, je tím nejprospěšnějším co 
kdy lidstvo poznalo. Každý pokus toto 
nějak znevážit či podcenit je zločinem proti 
lidstvu.“ 

Mikuláš Koperník (1473-1543) astronom, 
původce moderní teorie heliocentrické 
soustavy: „Koho by se nezmocnil obdiv 
vůči všemohoucímu Tvůrci, když pozoruje 
a zamýšlí se nad obdivuhodným pořádkem 
ve vesmíru, pocházejícím z Boží moudrosti.“  
„Neprosím o milost, jakou Pavel přijal od 
Tebe, ani o lásku, s níž jsi odpustil Petrovi. 
Prosím jen o milost, jakou jsi udělil lotru na 
kříži.“

Johannes Kepler (1571 - 1630) matematik 
a astronom.  „Bůh je veliký a veliká je jeho 
moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte 
ho svou řečí, nebe i země, slunce, měsíc a 
hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i má 
duše - jeho, Tvůrce a Pána. Jemu buď chvála 
a čest i sláva na věčné časy! Amen.“ 

Isaac Newton (1643-1727) matematik, fyzik, 
astronom, zakladatel klasické teoretické 
fyziky, objevitel zákona zemské přitažlivosti: 
„Nádherný pořádek a soulad vesmíru mohl 
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vzniknout jen podle plánu vševědoucí a 
všemohoucí Bytosti. Toto je můj poslední a 
nejvyšší poznatek.“ „Naučil jsem se dvěma 
věcem: především, že jsem veliký hříšník 
a za druhé, že Ježíš je ještě větší Spasitel.“ 
„Jsem přesvědčen, že Bible je Slovem Božím, 
napsaným skrze ty, které On inspiroval. 
Studuji ji každý den.“ „Žádné jiné učení 
není tak potvrzeno jak učení Bible.“ 

Blaise Pascal (1623-1662) matematik, fyzik 
a filozof: „Víra tvrdí, co smysly nevnímají, 
ale netvrdí opak toho, co smysly vnímají, 
stojí nad nimi a ne proti nim.  Lidi a lidské 
věci je třeba znát, abychom je milovali. Boha 
a božské věci je třeba milovat, abychom 
je znali.“  „Bez Ježíše Krista nerozumíme 
svému životu ani své smrti, ani Bohu ani 
sobě.“ „Jestliže člověk není stvořený pro 
Boha, pročpak je šťastný pouze v Bohu?“ 
„Bůh Abrahámův, Izákův, Jákobův, Bůh 
křesťanů je Bůh lásky a útěchy.“ „JEŽÍŠ 
KRISTUS – kéž se od něj nikdy neoddělím.“ 

A l e s s a n d r o 
Volta (1745-
1827) elektrofyzik 
a vynálezce: 
„Základní pravdy 
víry jsem podrobil 
důkladnému studiu. 
Dospěl jsem tak 
k důkazům, které 
tvoří náboženství 
věrohodným i pro 
přírodovědce. Bože, 
dej, aby toto mé vyznání přineslo bohaté 
ovoce.“

Michael Faraday (1791 -1867) byl 
významný anglický chemik a fyzik. Objevil 
elektromagnetickou indukci, magnetické 
a elektrické siločáry. Faraday tak dal 
teoretický základ pro všechny elektromotory 
a dynama. „Udivilo vás, pánové, že jste 
uslyšeli z mých úst slovo „Bůh“? Ujišťuji 
vás, že vnímání Boha a úctu, jakou mám 
k Němu, opírám o základ tak pevný jak 
pravdy v oblasti fyziky.“

Albert Einstein 
(1879- 1955) „Na 
celém světě je 
skutečně jen jediné 
místo, kde není 
ani stopa temna. 
Je to osobnost 
Ježíše Krista, v 
něm se před nás 
Bůh postavil 
n e j z ř e t e l n ě j i . “  
„Čím více 
prohlubuji vědu, 
tím víc věřím v Boha.“  „Nikdo nemůže číst 
Evangelia bez pocitu skutečné přítomnosti 
Ježíše. Jeho osobnost pulsuje v každém 
slovu.“ „Moje náboženství se zakládá na 
pokorném obdivu neomezeného vyššího 
Ducha, který se zjevuje v maličkých 
detailech, jaké jsme schopni zahlédnout 
našimi omezenými a slabými smysly. 
To hluboké emocionální přesvědčení o 
přítomnosti vyšší rozumné moci, která 
je zjevena v nepochopitelném vesmíru, 
formuje moji představu Boha.“

Gregor Johann Mendel (1822 - 1884 
Brno) přírodovědec, zakladatel genetiky 
a objevitel základních zákonů dědičnosti. 
Jeho modlitbou byla slova žalmu 25,4-5: 
„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, 
uč mě chodit po svých stezkách. Veď mne 
cestou pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, 
má spása, každodenně skládám svou naději 
v Tebe.“ 

Louis Pasteur 
(1822 -1895) 
f r a n c o u z s k ý 
biolog, chemik 
a lékař, jeden z 
nejvýznačnějších 
vědců 19. století. 
Člen Francouzské 
a k a d e m i e 
přírodních věd, 
F r a n c o u z s k é 
a k a d e m i e 
lékařských věd a Francouzské akademie. 
Zakladatel nových vědeckých oborů 
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stereochemie, mikrobiologie a imunologie, 
objevitel vakcín proti sněti slezinné a 
vzteklině.  Po celý svůj život byl skalním 
a zbožným křesťanem  a v řadě debat se 
otevřeně stavěl proti ateismu šířícímu se 
po francouzských vysokých školách. V 
životě se řídil heslem: „Málo vědy oddaluje 
člověka od Boha, mnoho vědy přivádí ho 
zpět k Němu.“ 

Max Karl Ernst 
Ludwig Planck 
(1858 - 1947) 
německý fyzik, 
p o v a ž o v a n ý 
za jednoho ze 
z a k l a d a t e l ů 
kvantové teorie. 
Věřil v Boha a 
od roku 1920 
působil také jako 
evangelický kazatel.  
V roce 1918 dostal Nobelovou cena za 
fyziku. Čestné doktoráty obdržel na devíti 
univerzitách. Planck jednoznačně stojí za 
tím, že Boha potřebuje během celého života, 
při veškerém lidském konání a rozhodování. 
Planckův Bůh je všude přítomný a „...jestliže 
připíšeme Bohu mimo jeho všemohoucnosti 
a vševědoucnosti ještě též atributy dobroty 
a lásky, pak poskytne útěchy hledajícímu 
člověku útočiště a tudíž zvýšenou míru 
jistého pocitu štěstí.“ Planck svá veškerá 
stanoviska končí jednoznačným zvoláním: 
„Vzhůru k Bohu!“ „Pro náboženství znamená 
Bůh základ, východisko, zatímco pro vědu 
vrchol, ukončení každého světonázorového 
hloubání.“

Guglielmo Marconi 
(1874 -1937), italský 
fyzik, vynálezce, 
podnikatel a politik. 
„Jsem hrdý, že jsem 
křesťanem. Věřím 
nejen jako křesťan, ale 
i jako vědec. Rádiové 
vlny mohou přenášet 
zprávy přes pustá 
místa. V modlitbě 

může lidská duše vysílat neviditelné vlny 
do duchovního světa, tam dosahují svůj cíl 
- Boha.“ 

James B. 
Irwin ( 1930 - 
1991) člověk 
na Měsíci: 
„Chodil jsem 
po Měsíci, 
takže jsem 
víc než 
p o z e m š ť a n . 
Přítomnost na 
Měsíci měla 
pro můj život 
silný duchovní 
vliv. Než jsem 
vstoupil do kosmu při letu Apolla 15 v 
červenci 1971, byl jsem vlažným křesťanem. 
Pán mě poslal na Měsíc, abych se mohl vrátit 
na Zem a byt svědkem jeho Syna Ježíše 
Krista. Ten fakt, že Bůh chodil po Zemi, je 
důležitější než to, že člověk chodil po Měsíci. 
Věřím, že před dvěma tisíci lety chodil po 
Zemi Bůh v osobě Ježíše Krista. Svůj život 
jsem úplně odevzdal do Jeho služby.“

R N D r . J i ř í 
G r y g a r . 
CSc. „Věřící 
p ř í r o d o v ě d e c 
je možná v 
jisté výhodě, 
že poznává 
Boha nejen 
s u b j e k t i v n ě 
jako každý jiný 
člověk, ale také 
prostřednictvím 
předmětu svého 
bádání, jímž 
je vždy určitý 
uzoučký výsek 
poznávání kosmu, od hvězd po mořské 
hvězdice, od vůně květin po vůni kvartů, 
od přenosných chorob po přenos záření či 
genetické informace. Troufám si tvrdit, že 
věřící přírodovědec může dnes svou víru 
v Boha opřít také o kvalifikovaný údiv nad 
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podivuhodným řádem materiálního světa. 
Tak, jak to kdysi v Bibli předvídal a výstižně 
vyjádřil žalmista: Nebesa vypravují o velké 
Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou!“ 
(Žalm 19.2)

Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. (1973 )  je věřící 
vědec. Pracuje na Ústavu teoretické fyziky a 
astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně. 
„Díky fyzice ještě více obdivuji Stvořitele.“ 
„Když přemýšlím nad krásou fyzikálních 
zákonů a nad tím, že jen malý počet těch 
nejzákladnějších z nich umožňuje fungování 
nesmírně složitých systémů, jako jsou třeba 
živé organismy, nezdá se mi možné, že 
by toto vše vzniklo pouhou náhodou bez 
nějakého plánu. Je také známo, že pro to, aby 
mohl existovat život, jsou nutné specifické 
fyzikální podmínky – nejen vhodná teplota a 
složení atmosféry, ale i hodnoty základních 
fyzikálních konstant. A náš vesmír i naše 
Země takové vyladění podmínek má 
tak přesné, až se tají dech. To vidím jako 
něco, co silně ukazuje na inteligentního 
Stvořitele.“ „Je dobře známo, že církev 
významně přispěla k vědeckému poznání a 
šíření vzdělanosti a mnoho předních vědců 
historie (A.Einstein, I.Newton, B.Pascal, 
L.Pasteur aj.) byli hluboce věřící lidé. A není 
náhodou, že moderní věda se zrodila právě 
v evropské křesťanské civilizaci.“ 

RNDr. Peter Vajda, PhD: „Moja viera 
je založená na Božom slove, na slove 
Stvoriteľa. Táto viera má racionálny obsah, 
biblický obsah. Zdrojom poznania pravdy 
je pre mňa na prvom mieste Božie slovo, 
teda nie moderné vedecké poznanie. 
Koniec koncov prírodné vedy nepoznajú 
duchovné nemateriálne bytosti akými sú 
anjeli, nepoznajú nadprirodzené zázračné 

pôsobenie, nepoznajú počatie z Ducha, 
nepoznajú vzkriesenie z mŕtvych, nepoznajú 
nové nebo a novú Zem, nepoznajú večný 
život.“

DSc. PhD. John C. Lennox DPhil (1943) 
je věřící vědec. Působí jako profesor 
matematiky a filozofie na univerzitě 
v Oxfordu. „Čím víc vědci poznávají 
svět, v němž žijeme, tím víc ukazují na 
inteligentního Stvořitele, který měl plán, 
jak vše dokonale vytvořit a uspořádat.“ 
„Ježíšovo vzkříšení je historicky doložitelné 
a ověřitelné. Ježíš skutečně žil a skutečně 
vstal z mrtvých.“ „Nikdo není křesťan od 
narození. Křesťanem se stanete, až když 
poznáte Ježíše.“                              

                   Připravil: Mgr. St.Kaczmarczyk 
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Oznámení

ze života sboru
Křty, pohřby, jubilanti
Lednové křty
Teodor Stařičný

Únoroví jubilanti
Karel Adamik
Eva Bayerová 
Eva Bolková 
Anna Brudná 
Jan Cymorek 
Jarmila Haroková 

Eleonora Kidoňová
Vladislav Klimus
Anna Křižanová
Václav Molitor
Richard Obluk
Jana Sabelová
Rudolf Tomanek
Miroslav Vozňák
Anna Zielinová 

pro chytré hlavy
Napříč Biblí

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.

1. Jak se jmenoval  Josefův prvorozený syn?
2. Jak se jmenoval bratr Rebeky? 
3. Jak se jmenoval muž, o němž je psáno, že 
pil posměch jako vodu?
4. Jak se jmenoval král, který před jiným 
králem předstíral, že je pomatený?
5. Jak se jmenoval starozákonní prorok, 
který píše o údolí suchých kostí?
6. Jak se jmenoval  faraónův dvořan, který 
jmenoval Josefa vrchním správcem?
7. Jak se jmenoval Davidův otec?
8. Jak se jmenoval dvořan, který udusil svého 
krále a sám sebe dosadil na jeho místo?
9. Jak se jmenoval Lotův otec?
10. Jak se jmenoval judský král, o kterém 
bylo prorokováno, že bude pohřben tak, 
jako se pohřbívá osel?

Řešení:
1. Manases
2. Lában
3. Jób
4. David před Akíšem
5. Ezechiel
6. Potifar
7. Jišaj
8. Chazael
9. Háran
10. Jójakím

Oznámení z redakce
Dobrý den. Chtěli bychom poděkovat lidem z evangelického kostela Na Rozvoji, kteří nám 

na Vánoce předali dárky a oblečení, byli jsme překvapeni a potěšeni zároveň, že se i v dnešní 
době najdou takoví lidé, kteří si na nás na Vánoce vzpomněli.

Děkujeme, rodina Martynkových
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co nás čeká
8. února se v Těšíně zastaví reformační 

kamion. 

Přijměte pozvání na víkendový pobyt 
našeho sboru ČCE Na Rozvoji, který se 
bude konat v hotelu konferenčního centra 
v Malenovicích ve dnech 17.- 19. února. 
Tématem pobytu je Od karikatury k realitě 
aneb Jak vnímáme sebe. Těšit se můžete na 
zajímavé přednášky, semináře, společné 
chvály, diskuse, osobní rozhovory, nedělní 
rodinné bohoslužby, odpočinek pasivní 
i aktivní, a pokud bude sníh, tak i zimní 
radovánky. Hlavními řečníky budou Pavel 
Vopalecký z Ostravy a Roman Mazur z 
Prahy, kteří přijedou se svými manželkami. 
Účast na pobytu není ohraničena věkem 
ani členstvím ve sboru, přihlásit se může 
každý, jednotlivci, dvojice i rodiny. Cenově 
vychází pobyt na 980 Kč za dospělou osobu 
a 820 Kč za dítě do 12 let věku. Děti bez 
nároku na ubytování a stravu jsou zdarma. 
Cena zahrnuje plnou penzi a ubytování na 
pokojích s příslušenstvím. 

Přihlásit se na pobyt je možné u Otmara 
Humplíka, osobně, telefonicky (608 823 
540) nebo e-mailem (otmar.humplik@zabi.
cz). Uveďte prosím jména a ročníky všech, 
které přihlašujete. Po následném potvrzení 
prosíme o zaplacení celé částky za pobyt 
nebo minimálně zálohy 500 Kč za každou 
osobu ve farní kanceláři nebo na sborový 
účet 1725496319/0800, variabilní symbol 
170217 a do zprávy pro příjemce uveďte 
Malenovice. Těšíme se na společný pobyt s 
Vámi. Za organizátory Otmar Humplík. 

Zveme vás na sbormistrovský kurz, který 
se bude konat 19. – 21. 2. 2017 ve středisku 
Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. 

Témata: základy sbormistrovství pro 
začátečníky, nové písně, zpěvy a formy 
pobožností. V poslední době se úroveň 
církevní hudby pozvedla zvláště tam, kde 
působí naší stálí frekventanti kurzů, zejména 
studenti a absolventi Semináře církevní 
hudby Evangelické akademie (SCHEA). Na 
těchto místech vznikly pěvecké sbory, které 
se pravidelně podílí na liturgii bohoslužeb. 
Církevní hudba nejenže přináší oživení 
sborového života, ale může napomáhat 
misijním snahám církve. Přednášející: 
farář Daniel Heller (liturgie) a Ladislav 
Moravetz (sbormistrovství). Tento kurz je 
určen především hudebním amatérům, 
kteří mají zájem o vedení pěveckého sboru 
a potřebují získat základní informace, 
týkající se dirigování, metodiky nácviku 
sboru, rozezpívání, volby repertoáru 
pro bohoslužebné účely v jednoduchém 
obsazení. Kurzu se mohou zúčastnit také 
sbormistři, kteří si potřebují upevnit 
základy sbormistrovského řemesla, nebo 
mají zájem o nové skladby pro své sbory. 
Stejně tak může být kurz přínosný pro 
varhaníky různých kategorii, pro teology a 
hudbymilovné lidi, kteří se zajímají o nové 
písně, zpěvy, formy pobožností a liturgie, 
které budou v novém Evangelickém 
zpěvníku. Pobožnosti a nedělní bohoslužby 
povede farář Lubomír Kabíček. Poplatek 
za stravu a ubytování činí 1.200 Kč / osoba 
(ubytování v hlavní budově) případně 1.100 
Kč (ubytování v chaloupce). Na kurz je 
možno se přihlásit formou závazné přihlášky 
do 14. 2. 2016. V přihlášce je třeba uvést 
jméno a příjmení, věk, bydliště, případné 
přání vegetariánské či masité stravy, telefon, 
e-mail. Přihlášku je možno poslat e-mailem 
na moravetz@e-cirkev.cz. Odhlášení z kurzu 

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.

Máte na srdci naše školy? V KAM jsme 
připravili možnost modlitebně adoptovat 

školu pro jakéhokoli znovuzrozeného 
křesťana. Prosím, podpořte Boží hnutí 
mezi mladými lidmi v ČR tím, že se stanete 
modlitební stráží za školu ve Vašem 
okolí. Jednoduchá registrace na www.
adoptujskolu.cz.
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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! 

je možné provést do 17. 2. 2016. Zahájení 
kurzu: pátek 19. 2. 2016 v 19.30 hod. v kapli 
Sola gratia. Na podhostýnské sboropění se 
těší Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor 
Českobratrské církve evangelické.

Milí mládežníci a příznivci mládeže, 
potřebujete po Vánocích protáhnout 
své kosti? Zveme Vás na sportovní den 
M-SEMu, který se uskuteční 25. února 2017 
ve Velké Bystřici. Přihlašujte se prosím na: 
ondrej.holubec1@gmail.com.

S radostí vyhlašujeme další, v pořadí již 
11. konferenci „od dívky až po babičku“. 
Můžete se těšit na téma Když přichází 

změna a řečníkem bude sestra Alina Wieja. 
Tentokrát se setkáme v AC Agapé, v sobotu 
4. března 2017 od 9 hod. Proto neváhejte, 
rezervujte si svůj čas a přijďte!!! Více 
informací na www.konference-zen.cz. 

Poradní odbor pro vzdělávání laiků 
Moravskoslezského seniorátu vás zve na 
postní duchovní setkání v Domě sv. Josefa 
ve Starých Hamrech (www.dsvj.cz) ve 
dnech 24. – 26. března. Hostem bude paní 
Eva Muroňová. Podrobný program bude k 
dispozici v průběhu února, nyní se můžete 
přihlašovat na adrese moravskoslezsky-
seniorat@evangnet.cz nebo na tel. 728 289 
354. Počet míst je omezen.   
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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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