
Slovo editora
Milí čtenáři, 
léto je konečně tady a my pro vás máme 
porci prázdninového čtení.
V rubrice „Biblické ženy“ se posuneme do 
Nového Zákona. V tomto čísle se zamyslíme 
nad Annou.
Nezapomněli jsme ani na naše konfirmandy. 
Můžete si přečíst anketu, kde odpovídají 
třeba na to, jak se jim konfirmační vyučování 
líbilo, jaký je jejich oblíbený biblických verš 
nebo biblická postava. Uvidíte také fotky z 
konfirmace.
Sestra Walachová nám poslala svou 
reportáž z rekreakce seniorů v Chotěboři.
A bratr farář Kaczmarczyk nabízí zamyšlení 
nad dorostem a mládeží v našem sboru.
Nenechte si ujít také rubriku „Co nás čeká“, 
o prázdninách se koná spousta hodnotných 
křesťanských akcí. Zařazujeme zkrácený 
program evangelizačního týdne xCamp ve 
Smilovicích. 
A protože se nám všechno do tohoto čísla 
ani nevlezlo, těšte se už i na další!  

Pohodový červenec Vám přeje
 Jana Foberová 

Kořeny poznání
Většina lidí bere život tak, jak je. Jsou spokojení 
s tím, co ví i s tím, co neví a nežene je žádná 
touha po poznání. Takoví lidé proplují životem, 
aniž by se zajímali o to, kdo je u kormidla jejich 
života a kam směřují. Najdou se však naopak i 
takoví, kteří jsou hnáni touhou zjistit, odkud se 
vlastně vzali, proč tu jsou a co bude po smrti. 
Pravda, není jich mnoho, ale o to víc je dobré si 
jich vážit. Zametají totiž druhým cestu. Díky 
jejich svědectvím si nejeden člověk může zkrátit 
cestu k Ježíši. A jedno takové zde máme v tomto 
letním čase pro vás. 

Zhruba v roce 2010 jsem se začal zajímat o 
duchovní záležitosti. Spadl jsem do toho 
zcela „po hlavě“. Četl jsem stovky článků na 
internetu, chodil po esoterických festivalech, 
přečetl jsem desítky knih. Postupem 
času jsem se prokousal i k velmi náročné 
duchovní literatuře. Zkoumal jsem všechno: 
New Age, astrologii, antroposofii, teosofii, 
mystiku, východní směry, gnosticismus i 
různá světová náboženství. Vždy jsem věřil 
v existenci „Boha“, vždy jsem věřil v „něco 
nad námi“ a opravdu hodně jsem toužil 
pochopit, jak svět funguje, co bude po smrti, 
proč jsou nemoci, proč jsme tady a kam 
směřujeme.

Postupem času jsem začal meditovat a 
měl několik 
duchovních 
zážitků. Do 
své mysli a 
srdce jsem 
p ř i j í m a l 
m n o h o 
r ů z n ý c h 
f i l o s o f i í , 
náboženství 

a názorů, snažil jsem se najít průnik toho 
všeho, byl jsem přesvědčen o pravdivosti 
čteného. Často jsem měl pocit, že TOTO už 
je ONO, že už vím, že jsem našel, co jsem 
hledal. Nenašel. Zároveň, aniž jsem si toho 
byl zcela vědom, začal jsem být pyšný 
na své domnělé poznání a předával jsem 
vstřebanou „moudrost“ i jiným.

I díky zmíněným duchovním zážitkům 
jsem s naprostou jistotou věděl, že existuje 
ještě i jakýsi neviditelný svět duše / ducha a 
tušil jsem, že musí být i nějaký „Bůh“, který 
toto vše stvořil a udržuje při životě. Jenže 
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co dál, jak mám naložit s tímto poznáním? 
Většina duchovních směrů (až na New 
Age) se shodovala na tom, že bychom se 
měli změnit, přestat lhát, nenávidět, omezit 
sobectví, kontrolovat své myšlenky a touhy. 
I to jsem se snažil dělat. Poctivě a snaživě, v 
doufání, že se mám chovat lépe, abych nebyl 
v budoucnu trestán, aby mi byl vesmír a Bůh 
milostivý. A možná ne moc překvapivě se 
mi to příliš nedařilo, nebo jedině s obtížemi.

Okolo Vánoc 2012 jsem zcela „samovolně“, 
pro mě tenkrát nepochopitelně, prvně 
pocítil skutečnou vnitřní touhu zaměřit své 
poznávání na život Ježíše Krista. Dojímal 
mě jeho příběh, jeho smrt a utrpení na kříži. 
Od té doby jsem na Ježíše stále více myslel 
a za nějaký čas se objevil i první velký 
duchovní zážitek, kdy jsem se poprvé setkal 
s do té doby nepoznaným pokojem, teplem 
a láskou, která se až hmatatelně objevila v 
mém těle. 

Tento zážitek jsem si tenkrát neuměl 
správně vysvětlit, což jen potvrzuje, že 
sebesilnější duchovní zážitky, jsou-li 
pouze v oblasti pocitů, samy o sobě NIC 
neznamenají a člověka často mohou zavést 
od Pravdy. Do své mysli jsem dále vpouštěl 
nejrůznější filosofie, náboženství a duchovní 
směry, zkoumal je. Začal jsem trochu číst i 
Nový zákon. 

Svým rozumem jsem se stále vše 
snažil pochopit - jak to bylo s Ježíšovým 
zmrtvýchvstáním, jak je možné, že o sobě 
Ježíš tvrdí, že jedině On je ta Cesta k Bohu, 
jak souvisí Ježíš s tím, co hlásají ty ostatní 
směry a náboženství. Proč o něm někdo 
mluví jako o Bohu, jiný pouze jako o skvělém 
člověku, proč o něm mnoho duchovních 
směrů nemluví vůbec? Proč dokonce mnoho 
zdrojů popírá jeho existenci? Proč jen Ježíš 
mluví o věčném životě, který nabízí i těm 
největším hříšníkům? Co je to spása a před 
čím?

Biblická zpráva o Ježíši byla velmi těžko 
začlenitelná do všeho ostatního, co jsem v 
té době studoval a přijímal. Navíc, Kristova 
slova o tom, že každý, kdo v Něho uvěří, 
má věčný život, mi přišla laciná, moc 
jednoduchá - nevěřil jsem tomu. Všechny 
ostatní duchovní zdroje tvrdí, že si musím 

spásu a spojení s Bohem zasloužit svým 
úsilím a tady byl Ježíš, který říkal, že stačí 
v Něj uvěřit a že On sám je jedinou cestou 
k Bohu. Ne, to jsem nebral, ačkoliv mě Ježíš 
fascinoval jako nikdo jiný a Jeho slova o tom, 
že „nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ 
(Jan 14,6) mě nikdy plně neopustila! 

Navíc, některá z Ježíšových slov mě 
také jasně usvědčovala z mé hříšnosti 
a nedostatečnosti před Bohem. Z toho 
jsem rovněž vyvodil, že s tím, jaký uvnitř 
jsem, se do Božího království zřejmě 
„nedostanu“, a proto se musím změnit. 
Cesta organizovaného náboženství plná 
obřadů, načančaností a touhy po majetku mě 
od klasického pojetí křesťanství odrazovala. 
Měl jsem vše církevní za nařízené dogma 
a víru v zástupnou oběť Ježíše jsem bral za 
církevní svod pro „zblblé ovečky“, držené 
uměle od vlastního duchovního úsilí.

Snad i proto mě začala fascinovat mystika, 
která se pomocí vlastního úsilí (např. 
meditací) snaží o spojení lidského vědomí 
s vědomím Boha. I takto nešťastně jsem 
se snažil duchovně vyrůst. Neměl jsem 
povědomí o skutečné závažnosti hříchu, 
který podle Bible člověka odděluje od 
svatého Boha. Nevěřil a nevěděl jsem, 
že člověk je díky své hříšné přirozenosti 
padlé stvoření - od pravého a svatého Boha 
oddělené. Naopak jsem věřil, že Bůh je 
již „ukryt“ a obsažen v každém člověku a 
jen čeká na probuzení! Když „v sobě boha 
probudím“, pak dojdu spásy - to byla má 
víra a má snaha. Stále jsem četl nejrůznější 
duchovní knihy a ezoterické výklady Bible a 
v nich usilovně hledal odpovědi na otázky, 
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které mi nedaly spát. 
Bible mě zajímala, byl jsem však přesvědčen 

o jejím tajném, skrytém významu, který 
jsem v ní hledal, a který většině věřících lidí 
- dle mého tehdejšího soudu - unikal. Takto 
to neúnavně pokračovalo další dva roky. V 
mém osobním životě se mi dařilo, neměl 
jsem zdravotní, finanční, ani jiné problémy, 
naopak! Našel jsem ženu svého života a 
koupili jsme dům.

Jenže jednoho únorového dne 2015 se něco 
začalo dít! Vedle zvláštních duchovních 
zážitků v meditacích mě začaly trápit veliké 
fyzické i psychické potíže - ohromné motání 
hlavy a pocity vymístění. To následně vedlo 
k tomu, že jsem nemohl dále meditovat, 
číst duchovní literaturu, dokonce ani vést 
duchovní úvahy! Naprosto rezolutně mi 
bylo znemožněno pokračovat v nastaveném 
směru života a domnělé duchovní činnosti. 
I díky tomu se k těmto problémům přidala 
hrůza z toho, co se mnou bude po smrti! 
Do morku kostí jsem v sobě cítil strach o 
svůj „posmrtný“ život - co když přestanu 
existovat, co když budu zatracen, co se 
mnou bude? Když teď nemůžu meditovat, 
jak se stanu lepším člověkem? Když nyní 
nemohu „duchovně usilovat“, jak se setkám 
s Bohem, jak se vyhnu soudu, jak dosáhnu 
Božského vědomí a spasím sám sebe?  

Všeho jsem musel zanechat. Nebylo jiné 
cesty, buď přestat, nebo skončit v blázinci, 
skutečně jsem v těchto stavech myslel, že je 
konec mého života! S ohromnou nelibostí a z 
donucení jsem na celé své duchovní snažení 
a studium po letech rezignoval. Vlastně to 
bylo vcelku pěkné období, kdy jsem alespoň 
chvíli nic neřešil, ačkoliv strachy, které 
jsem dávno předtím neznal ani neměl, stále 
naplňovaly mou mysl a srdce.  

Za pár měsíců, v polovině roku 2015, 
během mé „duchovní abstinence“ se však 
událo něco velmi podstatného. Nevím již 
proč, ale začal jsem se, byť nijak přehnaně, 
opět zamýšlet nad osobou Ježíše Krista, nad 
ním a jeho životem. V těchto dnech se ve mně 
počal objevovat intenzivní pocit příjemného 
tepla v oblasti mé hrudi. Jakmile jsem se 
na tuto oblast soustředil - ne v meditaci, 
ale v běžném dni, i třeba při řízení auta - 

srdce jakoby počalo „odpovídat“. Byl to 
krásný pocit tepla, lásky a všechny strachy 
zahánějícího pokoje. Tento blažený pocit v 
různých intenzitách jsem zažil už několikrát 
v minulosti a došlo mi, že k němu docházelo 
právě v okamžicích, když jsem svou mysl a 
srdce „zaměstnával“ Ježíšem Kristem nebo 
tématy s Ježíšovým životem souvisejícími! 

(Pozn.: Chci však zdůraznit, že sebe 
úžasnější pocity nelze nikdy přeceňovat a 
pokud nevedou k poznání pravdy a změně 
života, mohou naopak člověka (o)klamat!) 

Zmíněný pocit nebeského pokoje byl 
tentokrát jasně spojen s osobou Ježíše Krista 
a živou nadějí, která se mi v Něm náhle 
objevila. To, co jste tak dlouho hledali - 
a často si mysleli, že už to máte a znáte 
- najednou teprve nacházíte a dostáváte. 
Doslova a do písmene se na mě naplnilo 
toto slovo, které jsem až po roce objevil v 
Bibli: „Neboť Bůh, který řekl: ‚Z temnoty ať 
zazáří světlo,‘ zazářil v našich srdcích, aby 
osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě 
Ježíše Krista.“ (2. Korintským 4,6) Právě toto 
„poznání pravdy“ - Boží zjevení slávy Ježíše 
Krista a následná víra v Něj jako Božího Syna 
bylo tím zázrakem, nikoliv pocity, které 
tento předěl v mém životě doprovázely!

Od té chvíle se během několika dní mnohé 
změnilo. Objevila se ve mně jistota, že je 
zde osobní, živý a pravý Bůh, který se mi 
ze Své milosti dává poznat v osobě Ježíše 
Krista. Avšak nyní to nebyl „teoretický“ 
Kristus, jak jsem se jej roky snažil poznat z 
duchovních knih, ale najednou to byl pro 
mě reálný, živý Ježíš, Boží Syn - Bůh i člověk 
zároveň, Král králů a Pán pánů, ale zároveň 
i blízký přítel, někdo komu na mě záleží, 
kdo se o mě zajímá a kdo mě miluje. Poznal 
jsem, že Kristus jediný mi může pomoci a 
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že celou dobu jsem měl hledat a stát pouze 
o vzkříšeného Ježíše. Uvědomil jsem si, že 
celou dobu mě Ježíš volal k Sobě, celou dobu 
mě „hlídal“, pracoval se mnou (a na mně), 
avšak ponechával mi svobodu v jednání i 
hledání.  

V těchto dnech se mi zbortilo celé mé 
dosavadní duchovní poznání. Jednoznačně 
jsem věděl, že jsem celou dobu věřil 
polopravdám a lžím (včetně bludných 
výkladů Bible), a že jediná pravda a cesta 
k pravému Bohu je v živém Ježíši Kristu, 
Božím Synu, který je samotným vyjádřením 
neuchopitelného Boha.  Sám autor Písma - 
Duch svatý, mi začal Své Slovo ukazovat ve 
světle pravdy a dokonce jej začal „oživovat“ 
v mém nitru. Během krátké doby jsem 
všechny roky získávané „moudrosti“, 
o kterých jsem dříve byl skálopevně 
přesvědčen (reinkarnace, karma, spása 
vlastním úsilím, hledání Boha uvnitř sebe 

sama, nepravdivá pojetí Krista...), dokázal 
opustit a zavrhnout, což samo o sobě 
považuji za Boží zázrak.

Strachy a obavy ze smrti a zatracení v 
těchto dnech zmizely kompletně, fyzické 
potíže vymizely postupem času. Nejistotu, 
úzkost a pocit vzdálenosti od Boha počala 
nahrazovat radost, naděje, Boží pokoj a láska 
plynoucí z živé přítomnosti Boha v mém 
životě. Všechny tyto události a změny mě 
vedly k tomu, že jsem „na kolenou“ vyznal 
Ježíše Krista nejen za svého Spasitele, ale i 
Pána a svěřil Mu svůj život. Od té doby se Jej 
snažím následovat a žít vírou v Něho. Dnes 
již vím jistě, že pravdu má Ježíš, když řekl: 
„Já jsem ta Cesta, Pravda a Život. Nikdo 
nepřichází k Otci než skrze mne.“ (J 14,6)

Lukáš Mixánek
PZN. Autor provozuje webové stránky se 
stejným názvem, jako je nadpis článku: www.
korenypoznani.cz

biblické ženy
Anna: Žena, která nepodlehla svému neštěstí
Texty ke čtení: Lukáš 2, 22-27a; Lukáš 2, 36-
38

Ježíš – Mesiáš přišel pro všechny lidi, i ty 
dávno ztracené
O prorokyni Anně se mluví jen zřídka. 
Jméno Anna je v hebrejštině totožné se 
jménem Chana, jménem známé matky 
Samuelovy. Znamená „smilovaná“, tedy ta, 
nad níž se Bůh smiloval. Té starozákonní dal 
syna, proroka Samuela, a té novozákonní 
dal dočkat se příchodu Mesiáše. Je tu 
zmínka, že pocházela z pokolení Ašer. To 
je zvláštní. Kmen Ašer byl kdysi součástí 
severního království, zničeného Asyřany. 
Asyřané všechna zajatá pokolení odvlekli 
do Asýrie, odkud se už nevrátila. Nanejvýš 
možná jednotlivci. Takže Anna tu zastupuje 
při vítání Mesiáše všecka ztracená pokolení 
dávného severního Izraele v protikladu k 
Judovi.

Při ohlédnutí za svým životem, můžeme 
říct, že byl prožit v plnosti?

O Anně se dozvídáme, že jí bylo osmdesát 
čtyři let. Takového věku se tehdy dožil 
málokdo. Je to zároveň i číslo symbolické, 
totiž sedmkrát dvanáct. Sedmička připomíná 
týden – kdy bylo dokonáno stvoření a 
dvanáctka je počet měsíců v roce, ale také 
počet kmenů Izraele, počet Soudců, Malých 
proroků, apoštolů atd. Rok je čas, kdy se v 
přírodě začíná vše vracet a obnovovat – číslo 
plnosti. Žít tu na zemi osmdesát čtyři let je 
víc, než zmiňuje žalmista v Žalmu 90, 10 
„Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li 
při síle, pak osmdesát…“ 

Bez ohledu na to, co prožíváš, dej své srdce 
Bohu
Annino manželské štěstí netrvalo dlouho – 
pouhých sedm let. O tom, zdali měla děti, 
zde zmínka není. Zato mnoho let vdovství 
je stručný souhrn nelehkého života. Život 
prorokyně Anny mohl snadno zůstat bez 
jakýchkoli vyhlídek. Mohla se poddat 
svému žalu, a zůstat živořit v sebelítosti. 
Může člověku puknout žalem srdce? Britští 
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lékaři zkoumali případy velké skupiny 
vdovců a zjistili, že mnozí z nich zemřeli 
do šesti měsíců po smrti své manželky – z 
toho polovina z nich na selhání srdce. Anna 
své srdce darovala Bohu – našla své útočiště 
v domě Hospodinově tak jak ona známá 
vlaštovka z Žalmu 84,4 „..vlaštovka si staví 
hnízdo u tvých oltářů…“

Bohu můžeš sloužit v každém věku
Co mohla v chrámě dělat obyčejná žena? 
Můžeme si to snadno domyslet. Dokud 
byla mladší, konala asi různé služebné 
práce, protože bohoslužby byly vyhrazeny 
kmenu Léví. Ale pak přišla léta, kdy už 
asi na fyzickou práci neměla sílu. Jenže i 
pak sloužila dál – postem a modlitbami. V 
Bibli ji máme označenou jako prorokyni. 
Žena – prorokyně byla výjimkou. Bible jich 
několik zmiňuje – třeba Mirjam, Deboru, 
Chuldu, nebo čtyři dcery evangelisty Filipa. 
Leckterý člověk by si mohl říci: To je divná 
služba! To si někde v koutku meditovala 
a šeptala modlitby? To přece ani Bohu ani 
lidem nepomáhá. Možná to tak na první 
pohled vypadá… ale zkusme se podívat na 
jednotlivé díly její služby.

Půst pomáhá vyčistit nitro od zlého, 
modlitba jej naplní tím dobrým
Modlitba a půst patří dohromady. Skrze 
půst může člověk vyprázdnit své nitro – 
odstranit vše, čím je zaneřáděné a co se Bohu 
nelíbí, aby jej Bůh mohl použít ke svému 
dílu. Aby to, co člověk bude konat, nebylo 
lidské dílo, ale zcela Boží. Půst pomáhá 
člověku zbavit se všeho nedobrého – nejen 
obžerství, opilství, různých závislostí, ale 
i ziskuchtivosti a mocichtivosti a dalších 
špatných věcí. A v modlitbách člověk prosí o 
to, aby mu v tom všem Bůh pomáhal, dával 
sílu a své požehnání.

Pozor na to, abychom půst nepoužívali 
jako nátlak na Boha
Půst je ovšem možno i zneužít, když z něho 
uděláme způsob nátlaku na Boha. O tom 
mluví Izajáš (Izajáš 58, 3-9a). Tam se Izrael 
dohaduje s Bohem: „Proč se postíme a 
nevšímáš si toho? Pokořujeme se a nebereš 

to na vědomí.“ Bůh odpovídá „Právě v den 
kdy se postíte, hovíte svým zálibám. Postíte 
se jenom pro spory a hádky, abyste mohli 
svévolně udeřit pěstí. Zdalipak půst, který 
já si přeji, není toto: rozevřít okovy svévole, 
rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé 
jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb 
hladovému, přijímat do domu utištěné, ty 
kdo jsou bez přístřeší?“ Dnes by nám naopak 
prospělo, kdybychom si dali půst třeba od 
jídla, nebo televize, počítače či dalších věcí, 
které posilují spíše sobectví než odevzdání 
se Bohu. Nejlepší příklad půstu nám dává 
Pán Ježíš. Vyprázdnil své „já“ – Filipským 2, 
7 „sám sebe zmařil“ a odevzdal se Bohu bez 
podmínek či výhrad. A právě tím přemohl 
vše i toho posledního nepřítele - Smrt. I v 
nás je stále ještě kus starého člověka, kus 
sobectví a strachu, nedůvěry a lpění na tom, 
co pomíjí. 

Nevzpomínej na to, co bylo – upni svůj 
zrak na Ježíše
Ale vraťme se k prorokyni Anně, která v 
chrámě sloužila Bohu půstem a modlitbou. 
Odevzdávala se Bohu tak, aby Bůh sám ji 
naplňoval svým Duchem. Anna nehledala 
únik ve vzpomínkách. Možná, že Annu 
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utěšovala myšlenka, že 
Bůh nikdy nic nebere 
prostě jen proto, aby si to 
vzal. Nejspíš očekávala, 
že jí náhradou za to, 
že nemá manžela, dá 
Bůh sám sebe. K tomu 
potřebovala hodně 
odvahy a schopnost se 
podívat dál než jen na 
krok před sebe. Anna 
hledala útočiště v Bohu. 
Zasvětila svůj život 
službě v jeho chrámu. Modlila se a postila. 
Byla ochotna věnovat víc pozornosti Bohu 
než sobě a mít jeho dílo vždycky na tom 
nejpřednějším místě.

Kdo se neohlíží stále zpět, může být 
pomoci mnoha lidem
Když se vdova odváží nechat minulost 
minulostí, když její štěstí přestane záviset na 
vzpomínkách a když si troufne s Bohem čelit 
jak přítomnosti, tak budoucnosti, zaplaví 
její srdce nebeský pokoj. Už nejde životem 
jako zklamaná a zrazená, ale jako těšitelka 
druhých. Dovede lidi potěšit v starostech 
a trápení, protože Bůh potěšil ji. Annu 
služba Bohu zaměstnávala nejen ve dne, ale 
i v noci. Přestože však měla stále co dělat, 
neztratila kontakt s lidmi. Skutečné chození 
s Bohem není jen vnitřní záležitost – ale i 
vnější, protože nás vede k druhým lidem. 
Začneme si přát je nějak obšťastnit. A v 
Annině době byl svět temný, chmurný a bez 
naděje. Problémů bylo tolik, že už se pomalu 
nedaly unést. Proto mnozí, ať už vědomě 
nebo nevědomě, vyhlíželi vykoupení, které 
mohlo přijít jedině od Boha - až se ukáže 
Mesiáš. 

Když se necháme Bohem vést, postará se 
o to, abychom nepropásli v životě důležité 
momenty
A najednou byl ten velký den tady. Ježíš se 
narodil. Když přinesli Josef s Marií svého 
prvorozeného do chrámu, aby ho odevzdali 
Bohu, jak Zákon vyžadoval, setkali se 
tam nejenom se zbožným Simeonem, ale 
také s Annou. Bůh, který o ni tak věrně 

pečoval celá ta léta, se postaral i o to, aby 
nepropásla tu posvátnou chvíli. Žena, 
která by za normálních okolností neměla 
v životě žádné vyhlídky pro svůj původ, 
stav a věk, se v tu chvíli stala jednou z 
nejkrásněji obdarovaných žen na světě. 
Spolu se Simeonem mohla spatřit toto Dítě 
a poklonit se mu. To byl vrcholný okamžik 
jejího života, odpověď na její dlouholeté 
modlitby. A byl to vrcholný okamžik všech 
věků, okamžik, na nějž svět tak netrpělivě 
čekal – Mesiáš byl tady! 

Kdo se setká s Mesiášem, chválí Boha a 
mluví o něm ostatním
Anna v tu chvíli zcela spontánně udělala 
dvě věci. Za prvé se přidala k Simeonovu 
chválení a velebení Boha za to, že přišel 
dlouho očekávaný Vykupitel jejího lidu, 
světa a jí samotné z jejích hříchů. A za druhé, 
jí bylo jasné, že takovou nádhernou novinu 
si prostě nemůže nechat pro sebe. Kdosi 
řekl: „Vydávat svědectví znamená dobře se 
podívat na Pána Ježíše Krista a potom říci 
ostatním, co jste viděli.“ To udělala také 
Anna. To dokazuje, že znala lidi. Věděla o 
všech lidech v Jeruzalémě, kteří očekávali 
Spasitele. Šla a vyprávěla těmto lidem, co 
viděla. Nebyl to žádný mladý energický 
výmluvný muž, nýbrž stařenka. Stařenka, 
která na vlastní kůži prožila to, co o 
Hospodinu napsal žalmista: „On uzdravuje 
ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány 
obvazuje“. (Žalm 147,3) 

I ve stáří a nemohoucnosti má život smysl
Co nám může říct příklad Anny dnes? 
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otázky 
Otázky o Bohu 

Kolem nás je mnoho starých lidí. Medicína 
pokročila, život se v průměru prodloužil. 
Ale mnozí se propadají do samoty, do 
omrzelosti životem, do beznaděje. Nevědí, 
co mají dělat se svým nemohoucím stářím. 
Pak jsou úzkostliví a podráždění, netrpěliví 
a nárokují si právo na ohleduplnost. Mají 
za to, že když zestárli, mají konečně nárok 
nejen na penzi, ale i na to, aby tu nyní byli ti 
druzí pro ně. Ale ti mladí od nich utíkají. A je 
z toho začarovaný kruh nároků a zklamání, 
stresů a frustrací. U Anny je to jinak. Ona 
věděla, že i ve svém stáří a křehkosti a 
možná i všelijaké nemohoucnosti má její 
život smysl. Věděla, co dělat, co se Bohu 
líbí a bližním pomáhá: modlit se a postit. 
V modlitbě odevzdává Bohu nejen sebe 
sama a své blízké, ale celý Izrael a celý svět 
s jeho bídou a troskotající nadějí. A tak se 
skrze svou modlitbu sama stává pro ostatní 
znamením naděje. A co půst? Minimalizuje 
všecky své potřeby, spokojuje se ve všem s 
málem. Bůh skrze ni působí, třeba je to jen 
tichoučká stařenka někde v koutku chrámu.

 
Kéž je náš život odrazem Boží lásky
Co říci závěrem? Jaká byla Anna? Byla to 
pozoruhodná žena, která se nepoddala 
svému zármutku, ale hledala své útočiště 
v Bohu. Byla to žena, která svým původem 
reprezentovala malou hrstku lidí přeživších 
asyrskou okupaci. Byla to žena odvážná, 
moudrá, a zároveň velmi pokorná a tichá. 
Svůj nejlepší věk zasvětila službě – a to docela 

obyčejné, možná až podřadné a fyzicky 
náročné službě, kterou v chrámě vykonávala. 
Nečinila si nároky na uznání, ocenění, ale 
sama v modlitbách a půstu předkládala své 
záležitosti Bohu. Přimlouvala se nejen za 
sebe, ale pamatovala na své blízké a dokonce 
i celý Izrael. Nemodlila se týden, ani měsíc, 
ani rok – ale dlouhá léta… mohla za ta léta 
už rezignovat, malomyslnět – že se nic 
neděje – žádná změna k lepšímu. A přesto 
nepřestávala a setrvávala dál v modlitbách. 
A ve svém stáří nejenom že nezatrpkla na 
celý svět, ale stále měla zájem o druhé. Měla 
kontakt s lidmi – kdyby jej neměla, neměla 
by komu říci o tom, že spatřila Mesiáše. Ona 
šla a sdílela se o tom, co prožila. Chválila 
Boha za to, co prožila ve svém životě. Nesla 
dál tu pochodeň pokory, lásky, modlitby 
a půstu. Ten, kterého vítala – třeba ještě 
jako nemluvňátko, jí určitě později řekl: 
„Správně, služebnice dobrá a věrná, nad 
málem jsi byla věrná, ustanovím tě nad 
mnohým; vejdi a raduj se u svého Pána.“ 
(Matouš 25,23)

Použitá literatura:
Karsen, Gien. Její jméno je žena: Anna, žena, 
která nepodlehla svému neštěstí. [122-125] s.
Heller, Jan. Stezka ve skalách: Prorokyně 
Anna. 1. vyd. Praha: Kalich, 2006. 296 [35-
38] s.

Lilka Tyrlíková

Co je Církev?
Mnoho lidí dnes chápe církev jako místo, 
budovu či kostel. To však není biblicky 
správné. Slovo církev pochází z řeckého 
slova ekklésia, které se překládá jako 
„shromáždění“ nebo „vyvolení“. Základem 
slova „církev“ tedy není budova, ale lidé. Je 
zajímavé, že když se zeptáte lidí, do které 
církve patří, většinou vám označí budovu 
nebo denominaci. Efez. 5:27 „tak si on sám 
připravil církev slavnou, bez poskvrny, 

vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá 
a bezúhonná“. Pavel zde nemá na mysli 
žádnou budovu, ale společná shromáždění 
věřících. 

V dopise Efezským 1:22-23 se píše: 
„Všechno podrobil pod jeho nohy a 
ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, 
která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí 
k naplnění všechno, co jest.“  Církev je tedy 
Tělo Kristovo a tělo Kristovo tvoří všichni, 
kdo věří v Ježíše Krista, ode dne Letnic až 
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do Kristova návratu. Všeobecná 
církev je tedy církev, kterou 
tvoří všichni ti, kdo mají osobní 
vztah s Ježíšem Kristem. První 
Korintským 12:13 říká: „Neboť 
my všichni, ať Židé či Řekové, ať 
otroci či svobodní, byli jsme jedním 
Duchem pokřtěni v jedno tělo a 
všichni jsme byli napojeni týmž 
Duchem.“ Zde vidíme, že každý, 
kdo uvěřil v Ježíše Krista, se stal 
součástí Jeho těla. Opravdová Boží 
Církev tedy není žádná budova 
nebo denominace. Dokonce to není 
ani církev katolická, jak jí to někdy 
je připisováno…  Obecná Církev Boží je 
tvořena všemi těmi, kdo přijali spasení skrze 
víru v Ježíše Krista. 

Dalo by se říct, že v galatské provincii bylo 
už za života apoštola Pavla mnoho „církví“. 
A v Galatským 1,1-2 Pavel píše - „Pavel, 
apoštol povolaný a pověřený nikoliv lidmi, 
ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, 
který Ježíše vzkřísil z mrtvých, 
i všichni bratří, kteří jsou 
zde se mnou, církvím v 
Galacii…“. Pavel tedy 
píše místním sborům, 
které bychom mohli 
nazvat např. i Baptistická 
církev, Luteránská církev, 
Apoštolská církev atd. 
atd. V podstatě to však 
jsou pouze místní skupiny 
věřících. Už v té době 
se všeobecná Církev se 
skládala ze všech, kdo pro 
své spasení uvěřili v Krista. Velmi trefně je to 
napsáno v - Efez. 5:32 „Je to velké tajemství, 
které vztahuji na Krista a na církev.“ 

Podle Bible je tedy Církev Kristovým 
Tělem – jsou to všichni ti, kdo pro své 
spasení uvěřili v Ježíše Krista (Jan 3:16; 
1.Korintským 12:13). Místní „církve“, neboli 
spíše sborová shromáždění, jsou místa, kde 
se scházejí členové všeobecné církve a kde 
věřící mohou plně uplatnit principy „celého“ 
těla z 1. Korintským 12 – povzbuzovat se, 
vyučovat a navzájem se budovat v poznání 
a milosti Pána Ježíše Krista. Ti, kteří uvěřili 

Kristu a stali se členy všeobecné Církve, 
by pak měli vyhledat společenství ve svém 
okolí, kde by mohli růst ve víře a sloužit 
Kristu.

Svrchovanou hlavou církve je tedy sám Ježíš 
Kristus. V každém sborovém shromáždění 
musí pak být člověk, který je širším vedením 
pověřen, aby toto společenství vedl a učil 

Boží pravdě. V našem případě to 
jsou dva faráři, které jsme si po 

dlouhém hledání vybrali, 
za které bychom měli 
neustále Pánu děkovat, 
modlit se za ně a pomáhat 
jim při této náročné 
službě. Také bychom 
neměli zapomenout, že za 
časů zakladatelů církve 
Kristovy nebyly žádné 
liturgické „zákonitosti“, na 
kterých častokrát a možná 
až zbytečně lpíme… 

Bylo jenom mocné Boží 
Slovo, a to bylo ze všeho nejdůležitější. 

Členové Církve by pak měli mít na srdci 
i slova napsané v 1.Tim 3:7 „Musí mít 
také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo 
církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových 
nástrah.“ Nebo - Přísl. 18:12 „Srdce člověka 
bývá před pádem zpupné, kdežto slávu 
předchází pokora“. 

Duchu svatý, prosím, dávej moudrost, 
pokoru a také svůj pokoj do vztahů v našem 
společenství.

LS - NL
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reportáž
Rekreace seniorů v Chotěboři
Ve dnech 10. až 18. 6. se v Chotěboři konal 
seniorský pobyt v režii 2. sboru ČES v Praze-
Žižkově s ústředním mottem Pod ochranou 
nejvyššího. V rozhovorech i nabízených 
programech jsme se tentokrát soustředili 
na životní příběhy a svědectví o Božím 
jednání s námi. Připomínaly se biblické 
příběhy a historické události ze dvou 
tisíciletí života Kristovy Církve. Cílem bylo 
se navzájem potěšit i povzbudit, vzájemným 
nasloucháním i sdílením prohloubit 
naši schopnost rozpoznávání Boží vůle.  
Zúčastnili se členové nejen z pražského 
seniorátu, ale v podstatě z celé republiky.

Každý den jsme začínali i končili společným 
ztišením nad Písmem a společným zpěvem 
a modlitbou.  

Hlavním přednášejícím byl br. Leonardo 
Teca, farář z Kladna, který u nás žije již od 
roku 1988, mluví výborně česky, ale pochází 
z Angoly. Vyprávěl nám velmi zajímavě 
o životě v Angole a o cestách, kterými se 
dostal až k nám. Jeho otec je baptistický 
kazatel a v době vlády komunistů byla celá 
rodina pronásledována a násilím rozmístěna 
do různých měst v Československu, ale 
bez možnosti se navzájem stýkat. Promítal 
nám pěkné fotografie z Angoly a vyprávěl, 
jak tam žijí místní lidé, kolik lidí chodí do 
kostela, které jsou tam opravdu plné a jak 
jsou bohoslužby doprovázeny zpěvem i 

tancem.
Jeden večer přijel kurátor kladenského 

sboru, bývalý loutkoherec a nyní 
vlakvedoucí, s loutkovým představením 
pohádky o zlaté rybce a úryvkem z 
přemýšlení Františka z Assisi.

Další večer nás navštívil br. Dan 
Kaczmarczyk se zajímavým svědectvím 
o misii v Africe a rovněž s promítáním 
fotografií. Také nás doprovázel hudebně i s 
Kubou na bicí. Také přijel br.farář Jan Klas, 
nyní z Jednoty bratrské.

Jeden večer jsme se zúčastnili benefičního 
koncertu v sousedním sboru v Krucenburku, 
kde museli opravit střechu a tak hledají 
různé cesty, jak tento náklad uhradit. 
Vystoupili žáci ZUŠ v Havlíčkově Brodě a 
jejich vystoupení bylo opravdu vynikající.

Rovněž jsme jezdili na výlety, hlavně 
do tolerančních sborů (např. Humpolec, 
Pelhřimov, Strměchy, Přibyslav atd.). Ve 
volném čase jsme využívali překrásné 
přírody v okolí při různých procházkách.

Další večery jsme si zavzpomínali, 
zazpívali duchovní i lidové písně a dost 
pozdě chodili spát.

Chci potvrdit, že atmosféra mezi účastníky 
byla velmi srdečná, přátelská a pobyt tam 
musel každého povzbudit a posílit ve víře. 

Edita Walachová

zamyšlení
Jsem z toho smutný
Když jsem si přečetl v programu 
bohoslužeb, že v neděli 21. května vystoupí 
na bohoslužbách s písněmi dorost a 
mládež, velmi jsem se na jejich vystoupení 
těšil. Na bohoslužbách jsem však prožil 
velké zklamání. S písní nevystoupil ani 
jeden dorostenec a ani jeden mládežník. Z 
bohoslužeb jsem odcházel velmi smutný. 

Kladl jsem si otázku: Co se s naším 

dorostem a s mládeží děje, že nikdo 
nevystoupil ani s jednou písní? Když jsem 
se pak podíval do programu bohoslužeb, 
zjistil jsem, že dorost a mládež má vystoupit 
na bohoslužbách jen šestkrát v roce. 
Byl jsem překvapen. Staršovstvo, které 
připravilo program bohoslužeb pro letošní 
rok, naplánovalo vystoupení mládeže jen 
šestkrát v roce! Proč? Členové staršovstva 
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nemají rádi zpěv mládeže, anebo jim na 
mladé generaci nezáleží? Vždyť přece mladá 
generace je budoucností sboru! V některých 
sborech vystupuje mládež každou neděli a 
jejich písně jsou pro sborové společenství 
vždy zdrojem povzbuzení. 

Pro náš pěvecký sbor je v tomto roce v 
programu bohoslužeb plán, že vystoupíme 
šestnáctkrát. Na každé vystoupení se vždy 
svědomitě připravujeme. Vždyť máme 
všichni mnoho důvodů, abychom našeho 
Pána oslavovali. Jak je možné, že vedení 
dorostu a mládeže úplně zapomnělo na své 
poslání ve sboru? 

Když jsem nad tím přemýšlel, podíval jsem 
se do matriční knihy, kolik mladých lidí ve 
věku 14 až 24 let by mělo nyní přicházet 
do dorostu a mládeže v našem sborovém 
společenství. Zjistil jsem, že v letech 1994 až 
2003 bylo pokřtěno v našem sboru 514 dětí. 
Všichni tito pokřtění by měli dnes aktivně 
žít ve společenství dorostu a mládeže. Kolik 
z nich asi přichází na setkání dorostenců a 
mládežníků? Většina jistě nepřichází. Jsou 
tedy ztracenými ovečkami. 

To je velmi smutná skutečnost. Pán Ježíš 
nám připomíná, že dobrý pastýř jde hledat 
i tu jednu ztracenou ovečku.  Luk.15,3 -7. 
Každý mladý pokřtěný člověk má pro Pána 
Ježíše velikou hodnotu. Najdou se v našem 
sboru pastýři, kteří půjdou ztracené ovečky 
hledat? Vás, kteří čtete tyto řádky, velmi 
vroucně prosím, modlete se za záchranu 
mladé generace v našem sboru. Nebude-li 

získána mladá generace pro následování 
Pána Ježíše Krista, a nebude-li radostně 
oslavovat Pána v našich shromážděních, 
pak bude tento sbor rychle vymírat.

 Pán Ježíš nám připomíná, že On je dobrým 
pastýřem a záleží mu na záchraně každého 
člověka. Říká i nám velmi důležitá slova. 
Dobrý pastýř tak miluje své ovce, že položí 
za ně svůj život. Kdo pracuje jen za mzdu, 
tomu na jejich záchraně nezáleží. Jan 10,13-
15. Pán Ježíš nám svěřil mladou generaci v 
našem sboru jako své ovečky. Kéž všichni, 
kdo Pána Ježíše milujeme a následujeme, 
děláme vše, co je v našich možnostech pro 
záchranu mladé generace v našem sborovém 
společenství.              

St.Kaczmarczyk

anketa
Konfirmandi
Už to mohlo vypadat, že jsme zapomněli, ale nezapomněli. I tento rok jsme si pro vás 
připravili anketu s našimi konfirmandy, abyste se o nich něco více dozvěděli.

1. Jméno a příjmení
2. Jaký je tvůj nejoblíbenější verš z Bible?
3. Máš nějakou oblíbenou biblickou postavu? 
A čím tě zaujala.
4. Budeš navštěvovat i nadále náš sbor? 
Dorost a pak mládež?
5. Je něco, co bys chtěl/a změnit na 
konfirmačním vyučování?

1. Tomáš Bílek
2. Jan 3,16
3. Mojžíš - jak dokázal utéct
4. Ano
5. Více chodit ven

1. Alena Czyloková
2. Jan 3,16
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3. Ježíš - protože nás 
zachránil od hříchu
4. Ano
5. Nenapadá mě nic, 
co bych změnila

1. Martin Černý
2. Jan 3,16
3. Daniel - svou 
odvahou, když se 
nebál modlit se, i 
když ho to mohlo stát 
život.
4. Ano
5. Ne

1. Jiří Sabela
2. Jan 3,16
3. Daniel - odvahou
4. Nevím
5. Ne

1. Markéta Schulhauserová
2. Římanům 12,21 - Nenech se přemáhat 
zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
3. Ester - příklad všech lidí (žen).
4. Ano, chtěla bych
5. Ne

1. Franta Sihelský
2. Jan 3,16
3. Mojžíš - jak vyvedl 
svůj lid z Egypta 
a vykašlal se na 
bohatství.
4. Ano
5. Spíše ne

1. Vendula Sojková
2. Matouš 6,21 - 
Neboť kde je tvůj 
poklad, tam bude i 
tvé srdce.
3. Ježíše - protože 
je úžasné vědět, 
že dělal zázraky a 
uzdravoval nemocné 
a my všichni věříme, 
že u něho máme 
přislíbený život 

věčný.
4. Ano, moc ráda.
5. Ne, konfirmační vyučování se mi moc 
líbilo.

1. Lucie Zwyrtková
2. Jan 3,16
3. Ježíše - protože nás osvobodil od hříchů.
4. Ano
5. Ne
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ze života sboru
Křty, svatby, pohřby, jubilanti
Červnové křty
Matouš Harok
Jakub Šmit
Rozárie Trčková

Červnové svatby
Daniel Grebner a Žaneta Malyrzová
David Rákočí a Kateřina Sikorová 

Červnové pohřby
Emilie Wojnarová
František Válek

Emili Horváthová
Gerhard Müller

Červencoví jubilanti
Hilda Lipowská, Lubomír Lanc
Bohuslav Rykala, Karel Tomiczek
Helena Gruszková, Anna Czyžová
Stanislav Byrtus, Zdeněk Dubiel
Gerhard Pustówka, Dagmar Raszková
Věra Orlová, Helena Musilová

pro chytré hlavy
Zajímavosti pro děti

co nás čeká
Letní tábory našeho sboru: 
I v letošním roce se bude kontat příměstský 

tábor pro děti 3-6 let a pobytový tábor pro 

děti II. stupně Tyra s finanční dotací Města  
Č. Těšín, kterému tímto za poskytnutou 
dotaci jménem dětí i organizátorů děkujeme.

Ahoj děti, tentokrát pro vás nemám 
připravené otázky, ale pár zajímavostí ze 
světa zvířat. Jak úžasně Pán Bůh vše stvořil, 
viďte!

- Mořská hvězdice je jediné zvíře, které umí 
převrátit žaludek naruby.
- Mořská hvězdice má 8 očí, na konci každé 
končetiny jedno.
- Krávy mají 4 žaludky.

- Čerstvě narozené mládě plejtváka 
obrovského váží ¼ tuny a přibírá 4 kg za 
hodinu.
- Nejstarší velbloud se dožil 35 let a 5 měsíců.
- Nejstarší slimák se dožil 1 roku a 6 měsíců.
- Pštros má větší oko než mozek.
- Kačení kváknutí nemá ozvěnu.
- Bobři umí na 45 minut zadržet dech.
- Slimák má 4 nosy.

13 2. července 2017 www.Nedělní listy.cz



Tábory se budou konat takto: 
Pro děti ve věku 10-13 let tábor v Tyře s 

termínem 15.-22. července.
Pro děti mezi 1. a 4. třídou tábor na chatě 

Lípa v Oldřichovicích s termínem 31.7.-4.8.
Příměstský tábor na Rozvoji proběhne v 

termínu 31.7.-4.8. denně od 7 do 16 hodin a 
je určený pro děti ve věku 3-6 let. Bližší info 
a přihlášky v kanceláři sboru nebo na www.
narozvoji.cz

5. července se bude v parku Adama 
Sikory konat Svátek Cyrila a Metoděje. Z 
programu: Přednáška Martina Chadimy o 
Cyrilu a Metodějovi, Flexible Formation, 
Adam Bubík se skupinou, doprovodný 
program: poradenství, hry, poníci, výtvarná 
soutěž, střelby, kreativní tvoření, zvěřinec a 
další. Více informací na plakátech a www.
narozvoji.cz

Od 1. do 9. července se bude konat 
Evangelizační týden v Dziegielowě. Téma 
evangelizačního týdne: „Nowe.“ Řečník: 
Matthias Clausen (DE). V programu 
evangelizace, semináře, koncerty, aktivity 
pro děti. Více informací na https://cme.org.
pl/te/program/spotkania-ewangelizacyjne/

Festival xCamp se bude konat od 15. 
do 22. července. Registrace probíhá od 1. 
května, celková cena tábora je 1400 Kč.  Více 
informací na www.xcamp.cz 
Z programu: 
Sobota 
- 19.30 koncert Tretí deň
Neděle
- 9.00 Bohoslužby, téma Poslušnost ve všem 
(St. Kaczmarczyk)
- 11.00 Semináře
- 19.45 Přednáška „V Kristu vítězíme“
- 20.15 Koncert Adam Bubik 
Pondělí
- 11.00 Semináře
- 14.00 Workshopy
- 16.30 Evangelizace „Jeden jediný, nebo 
jeden z mnoha?“
- 19.45 Koncert  Joanna Rzyczniok
- 20.15 Film Luther
Úterý

- 9.15 Přednáška „Svatá neústupnost“
- 11.00 Semináře
- 14.00 Workshopy
- 16.30 Evangelizace „Posvěcený nebo 
prohnilý život?“
- 19.45 Koncert Maranatha gospel choir 
- 20.15 Divadlo Malý princ
Středa 
- 14.00 Workshopy
- 15.00 Koncert Darce
- 18.30 Přednáška „Jak neztratit zápal po 
třicítce?“
19.45 Evangelizace „Hlásat, nebo zapřít?“
Čtvrtek
- 9.15 Přednáška „Boží nutná pomoc a 
vedení“
- 11.00 Semináře
- 14.00 Workshopy
- 16.30 Evangelizace „Činit učedníky, nebo 
sčítat ruce?“
 - 19.45 Koncert Exodus15
 - 20.15 Film Růže a meč
Pátek
- 11.00 Semináře
- 14.00 Workshopy
- 16.30 Evangelizace „Oslava Boha, nebo 
oslava tebe“
- 19.45 Koncert Doprovodná skupina 
xCampu
- 20.15 Beseda s Pavlem Bělobrádkem

Campfest se bude konat od 3. do 6. srpna 
na Ranči v Králové Lehotě. Téma letošního 
Campfestu je Premena. Z účinkujících: 
Bararas, Godzone, S.I.L.A., Jake Hamilton, 
Twelve24, Mate.O a další. Více informací a 
vstupenky na www.campfest.sk

Multižánrový festival United se bude 
konat od 24. do 26. srpna ve Vsetíně. Z 
účinkujících: Kapely: TGD, Bluetree (UK), 
Brandon „Knowbody“ Greathouse (US), 
Neomiracles, Elementworship, Pavel Helan, 
řečníci: Lukáš Sztefek, Pavel Šupol, Jaanette 
Oubrechtová, semináře: Křesťanství před 
soudem, Sex novým Bohem?, Misie – jak se 
nosí kříž v jiné kultuře, Křesťan v politice, 
Jak se vyrovnat se selháním, workshopy: 
Uctívání tancem, Sebeobrana, Hip hop, také 
divadlo a dětská scéna. Vstupenky a více 
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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! 

Zveme Vás k návštěvě našeho 
obchodu.
Nabízíme široký výběr rostlin. 
www.zahrady-anna.cz

informací na www.festivalunited.cz. 

Od 13. do 15. října se bude v Orlové 
v Husově domě ČCE konat gospelový 

workshop pod vedením Davida Daniela, 
Gabi Gasior a Lizy Littau. Více informací a 
přihlašování na http://keep-smiling.cz/2014/
info-pro-ucastniky/.
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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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