
Slovo editora
Milí čtenáři, 
máme tu druhý prázdninový měsíc. 
Doufáme, že si užíváte tepla (ne moc 
velkého), posezení, grilování, koupání, 
sběru zahradních plodů a dovolených. My 
pro vás opět máme něco ke čtení. 
Protože léto je bohaté na různá setkávání a 
křesťanské akce, připravili jsme si pro vás 
spoustu reportáží.
Vrátíme se ještě k červnové Noci kostelů, 
přečtete si také o táboře dětí v Tyře 
nebo o evangelizačním táboře xCamp 
ve Smilovicích. Vše je doprovázeno 
fotografiemi. 
Připojujeme také dopis bratra Šikuly, který 
se rozhodl provést změny ve fungování 
Dětské misie a prosí o modlitební podporu. 
Nechybí samozřejmě také pravidelné 
rubliky, tedy svědectví, biblická žena, 
otázky o Bohu nebo kvíz. 
Nezapomeňte také na rubriku oznámení a 
co nás čeká, kde se dozvíte... co nás ještě o 
prázdninách i později čeká :-)
  Krásné léto vám jménem celé redakce přeje

 Jana Foberová 

Nekonečný příběh
Už jste někdy zažili pocit nicoty? Trochu divná 
otázka, že? Nicota by se dala také vyjádřit pojmem 
mrtvo. Člověka na malinkou chvíli přepadne pocit 
nicoty, absolutní nicoty. Nevnímá nic, jen to, že 
zanikl, je tma, nic není, nic se neděje. Asi jako 
když vypnete televizi. Tma, vysílání skončilo, 
život skončil a není nic a to nic je navždy...

Když se člověk probere z takového stavu, který 
může trvat klidně jen pár vteřin, srdce reaguje 
bušením, zástavou nebo sevřením a dostaví se 
ohromná úzkost. Pak přicházejí na řadu dvě 
přirozené reakce. Ta první je radostná, že žije, 
že nicota ještě nenastala, že je kolem něj stále 
ten starý známý svět. Ta druhá reakce už tak 
radostná není. Je to vědomí, že za nějaký čas z 
tohoto světa jistojistě zmizí a bude zase ta nicota, 
kterou před chvílí právě prožil. To je děsný pocit, 
který člověka dožene k vnitřnímu výkřiku: „To 
přece nemůže být pravda!“. Tu jej napadne 
otázka, zda by místo té nicoty a prázdna nemohlo 
být přeci jen něco jiného. Takto by přece život 
nedával vůbec žádný smysl. Chvíli filozofuje 
sám se sebou, ale pak se většinou spokojí s 
omezeným životem beze smyslu, protože satan 
mu namlouvá, že to není zas tak špatné a že mu 
stejně nic jiného nezbývá. „Užij si to, co je, víš, 
že to jednou skončí, tak na to nemysli a snaž se, 
ať z toho života něco máš!“ Ovšem najdou se i 

jedinci, pro které je takový prožitek impulsem k 
hledání. Nenechají se ukolébat podsouvanými 
myšlenkami a hledají. Když hledají bez předsudků 
a na správném místě, nese to své ovoce, které je 
doprovázeno někdy i mystickými zážitky, jako 
nám ukazuje následující příběh. 

 
Pocházím z rodiny, kde se řešily hlavně 
praktické věci a práce. Už jako dítěti mi v 
rodině chyběly další rozměry bytí, a tak 
jsem se docela brzy stala takovým hledačem 
na vlastní pěst. Jelikož jsem nebyla příliš 
komunikativní, pokud jde o osobní věci, 
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hledala jsem řešení svých otázek četbou. 
Na začátku puberty jsem dvakrát zažila 
obrovský strach z toho, že umřu a že už to 
tu nikdy neuvidím. Ke konci docházky na 
ZŠ jsem zažila touhu vrátit se k Bohu, tak mi 
to vyvstalo v mysli a já věděla, že je to dobře. 
Nevím ale, jak mě to mohlo napadnout. 
Vstupem na gymnázium jsem se dostala na 
školu, kam jsem původně vůbec nechtěla, 
a tento vnitřní rozpor mi začal činit potíže. 
Nedokázala jsem se smířit s tím, že navenek 
žiju něco jiného, než o čem jsem přesvědčená 
uvnitř a tento rozpor se prohluboval. Okolí 
mě přesvědčovalo, že je to normální, ale 
mně to normální nepřipadalo.

Ve třetím ročníku, to mi bylo sedmnáct, mi 
rodiče zaplatili kurz angličtiny při Církvi 
bratrské. Tam jsem v jednom okamžiku, 
když na pódiu mluvila americká lektorka, 
prožila Boží dotyk a naprosté ujištění, že 
Bůh je a že o mně ví. Nepochopila jsem ale 
nic o Ježíši a o nutnosti se obrátit. Od té 
chvíle jsem začala hledat cestu a věřila, že 
po nástupu na vysokou školu se dostanu 
k nějakým informacím. Toto hledání ale 
neprobíhalo správnými směry a já vždy 
dříve či později zjišťovala, že tudy cesta 
nevede. Problém spočíval v tom, že jsem 
měla čím dál méně kapacity na to obnovovat 
síly a hledat a hledat. Navenek to sice nebylo 
vidět, školu jsem vždy zvládala s výbornými 
výsledky, ale uvnitř byl nahlodáván čím dál 
více můj systém hodnot. Sice čas od času 
ke mně při tomto hledání od někoho přišlo 
trochu světla v tom smyslu, že je dobré věřit 
v Boha, ale jak se k Němu dostat jsem se 
nedozvídala. 

K dalšímu posunu hodnot ne moc 
pozitivním směrem přispěly i mé dva 
studijní pobyty ve Španělsku a Portugalsku. 
V roce 1998 jsem se vrátila z toho španělského 
naprosto vyčerpaná. Pravděpodobně ale má 
náhodná návštěva v jakémsi nekatolickém 
křesťanském společenství tam způsobila, 
že mi v jednom okamžiku svitlo, že ne 
Buddha ani Alláh ani nic z těch knížek, ale 
Ježíš. Uviděla jsem to jasně. Přijala jsem tedy 
rozhodnutí, že až v létě dokončím školu, 
budu pracovat a číst Bibli a zjistím, co mám 
dělat. Realita ale byla jiná. Těch důvodů 
bylo mnoho, ale jmenovatel byl jeden - hřích. 
Lidé tomu říkají špatná rozhodnutí.

V lednu roku 2000 jsem už byla u konce 
se svými silami. Dokončovala jsem VŠ v 
Olomouci a psala diplomovou práci. Ve 
zkouškovém období jsem bydlela v garsonce 
po pratetě. Snažila jsem se něco napsat, ale 
těžko se mi držela tužka i psalo. Za den 
jsem napsala tak dva řádky. Začala jsem 
mít i potíže s běžným fungováním. Okolí 
mi radilo dodržovat pravidelný režim. 
Jenomže mně bylo jasné, že už to nezvládám 
a že se to ve hmotě nevyřeší, že je to problém 
duchovní. Jeden večer jsem šla spát, ale bylo 
mi tak slabo, že jsem raději odešla k rodičům. 
Druhý den v podvečer se mi už k rodičům 
odejít nepodařilo. Lehla jsem si na postel 
a nemohla vstát. Byla jsem paralyzovaná. 
Uvědomila jsem si, že když usnu, tak se už 
ráno neprobudím. Věděla jsem to naprosto 
jistě. Jakmile mi to prošlo hlavou, zprava 
jsem uslyšela hlas, říkal, „zabal to“, a cítila 
jsem až fyzický tlak na to, abych se tak 
rozhodla. Pochopila jsem, že umřít nebo žít 
je otázka rozhodnutí. Někde ze mě se pak 
ozvalo, „každý bude litovat mladého talentu 
a stejně jim nebudeš chybět.“ Věděla jsem, 
že toto jde ze mě, ale neztotožnila se s tím. 
Toto vše probíhalo v duchu, nahlas jsem 
neřekla nic, nešlo to. 

Najednou jsem cítila, že tělo je níž než já 
a je tmavé. Za levým ramenem se objevila 
hmatatelná temnota. Z ní na mé rameno 
dotíraly plameny, které nevyzařovaly ani 
světlo ani teplo. Pochopila jsem, že po smrti 
člověk nevnímá méně, ale více. Viděla jsem 
se u mříže vězení, ty mříže byly z mých 
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hříchů, co mříž to hřích, přesně jsem věděla 
které. Pochopila jsem, že za to je smrt. Za 
mřížemi jsem uviděla postavu. Chodila 
tam zleva doprava svobodně, chodila ve 
světle, vřelá, pokojná, úžasná. Byl to Ježíš. 
Pochopila jsem, že každý Ho uvidí, než 
odejde do zatracení a začala jsem skřípat 
zuby a plakat. Uvědomila jsem si, že lidé 
tam v té temnotě skřípou zuby a pláčou, 
protože uvidí, s kým mohli být a už nikdy 
nebudou. 

V ten okamžik jsem zavolala: „Dej mi ještě 
jednu šanci, já to spravím.“ Okamžitě mi 
došlo, že je to pýcha. Prošlo mi před očima 
celé období, kdy jsem se skutky snažila 
něco spravit. Ihned jsem zavolala: „Sprav 
to Ty.“ Celý výjev zmizel a zprava na mě 
začalo svítit světlo. Když jsem ho uviděla, 
ulevilo se mi a pocítila jsem pokoj. Věděla 
jsem, že když usnu, ráno se probudím. 

Od té chvíle mě Pán vedl. Snažila jsem 
se udělat vždy to, co mi ukazoval. Byla 
jsem vděčná za každý posun a posuny 
se děly rychleji, než jsem předpokládala. 
Vysokou školu se mi podařilo dostudovat 
s výborným výsledkem. Vdala jsem se a 
zůstala v Olomouci, to vše už byly kroky 
vedené Pánem. Když jsem poprvé slyšela 
našeho pastora, poprvé jsem viděla člověka, 
který žije to, co říká, a myslí to vážně. Díky 
jeho aktivitě jsme se dostali z tradičního 
mrtvého náboženství. Navíc jsem byla díky 
modlitbám našeho a prostějovského pastora 
vysvobozena z chronické bronchitidy, už 
šestým rokem nemám žádné obtíže.

Děkuju Ježíši, že mě našel a zachránil, a 
že s Ním mohu mít živý vztah, neboť On je 
vzkříšení a život. Haleluja.

Jitka Logrová
zdroj: http://brno.milost.cz

biblické ženy
Naimská vdova
/Lk.7,11-17/
Příběh o vzkříšení syna vdovy z Naimu není 
ve skutečnosti o ženě samotné, ale velmi 
dobře popisuje situaci žen v tehdejší době. 
Žena postupně přecházela z péče otce do 
péče manžela a později do péče syna. Žena 
bez otce, manžela nebo syna, který by se o ni 
postaral, byla zoufalá a bez podpory. Lukáš 
tedy popisuje skutečně zoufalou ženu, když 
píše, že tuto vdovu z Naimu potkali, když 
pochovávala svého “jediného syna“.

Žena nemluví. Neprosí Ježíše. 
Jednoduše je tu s mrtvým tělem svého 
syna. Zdá se, že nenachází přiměřená 
slova. V našem příběhu není ani 
zmínka o víře. Pán Ježíš ji nevyžaduje a 
žena ji ani nenabízí. Iniciativa vzkřísit 
mladého muže pochází od Ježíše.

Po zázraku žena stále nic neříká. 
Neděkuje, nevyjadřuje víru. Víra zde 
není požadována ani před zázrakem, 
ani během zázraku, ba dokonce ani 
po něm. Lukáš důrazně hovoří, že 
sám Ježíš pocítil nad ní lítost. Celé 
vyprávění je soustředěné na Ježíše a na 

Jeho činy.
Lukášův skutečný cíl při vyprávění tohoto 

příběhu je kristologický.  Jeho posluchači 
jsou pozváni přidat se k reakci zástupu, 
který, když viděl tento zázrak, zvolal: 
„Veliký prorok povstal mezi námi“ a „Bůh 
navštívil svůj lid“. /Lk.7,16b/

Lukáš vnitřně vyzývá čtenáře: Co říkáte na 
Ježíše, když jste byli svědky tohoto zázraku?

RK - NL
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otázky 
Otázky o Bohu 
Co je záměrem církve?
Podle Písma (Skutky 2:42) má být 
nejdůležitějším záměrem a aktivitami církve: 
1; vyučování biblického učení, 2; být místem 
společenství pro věřící, 3; vysluhovat Večeři 
Páně, a 4; modlit se.

Tím nejhlavnějším úkolem církve je 
vyučovat biblické nauky, abychom byli ve 
své víře pevně zakotveni. Jasně to dokazuje 
Ef. 4:14 (B21): „Nesmíme proto nadále 
zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými 
kdejakým poryvem učení, lidskou 
prohnaností a vychytralým sváděním k 
bludu.“ Církev má být místem upřímného 
uctívání Ježíše Krista a křesťané v ní mají 
být navzájem propojeni Jeho láskou. Určitě 
nemá být místem, ve kterém by se soutěžilo, 
kdo je lepší a kdo se Pánu něčím více zalíbí. 
Křesťané se tedy v církvi vzájemně ctí (Řím. 
12:10), napomínají (Řím. 15:14), jsou k sobě 
laskaví a plní slitování (Ef. 4:32), povzbuzují 
se (1. Tes. 5:11) a především se navzájem 
mají rádi (1. Jan 3:11). 

Církev je také místem, kde se věřící 
scházejí, aby spolu přijímali Večeři Páně a 
připomínali si Kristovu smrt a krev, prolitou 
za celé lidstvo (1. Kor. 11:23-26). Samotné 
„lámání chleba“ rovněž naznačuje potřebu 
společného jídla. Což můžou být například 
večernice, sborové dny nebo i setkání po 
službách Božích.

Důležitým úkolem církve jsou podle 
Skutků 2:42 modlitby. Církev má být 
místem, kde se k modlitbám vybízí, kde se 

modlitby vyučují a praktikují. Filip. 4:6-7 
nás vybízí - „O nic nemějte starost, ale za 
všechno se modlete. O své potřeby proste 
s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující 
všechno chápání bude střežit vaše srdce i 
mysl v Kristu Ježíši.“

Další pověření, které církev dostala, je 
zvěstovat evangelium spasení skrze Ježíše 
Krista (Mat. 28:18-20). Církev má zvěstovat 
evangelium, a to slovem i skutkem a má být 
i „majákem“, který lidem ukazuje cestu k 
našemu Pánu a Spasiteli, Ježíši Kristu. Má 
evangelium šířit, ale i vyučovat své členy k 
jeho šíření (1. Petrův 3:15).

V dopise Jakubovi 1:27 se také píše, že 
církev se má zabývat službou těm, kdo to 
potřebují. To znamená nejen zvěstováním 
evangelia, ale i zaopatřením fyzických 
potřeb podle možností a situace.

Církev má věřící v Kristu rovněž vybavit 
vším, co potřebují k tomu, aby vítězili nad 
hříchem a chránili se před špínou světa. To se 
děje skrze biblické vyučování a společenství 
s ostatními křesťany. Je však velmi smutné, 
když se mezi spolubratry najdou lidé, jejichž 
aktivita v církvi je neadekvátní, protože 
mají v oblibě se hlavně nějakým způsobem 
„zviditelnit“ a dokonce někoho pošpinit 
či podrazit. Tohle se Bohu určitě nelíbí a 
nepatří to k zásadám církve, o kterých píše 
Písmo.  

A jenom pro připomínku - církev není 
budova kostela, je to Tělo Kristovo a tělo 
Kristovo tvoří všichni, kdo věří v Ježíše 
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Krista…
Jaký je teda smysl a záměr církve? Pavel 

dal vynikající ilustraci věřícím v Korintu. 
Církev jsou Boží ruce, jeho ústa a jeho nohy – 
je Kristovým tělem (1. Kor. 12:12-27). Máme 

dělat to, co by dělal Ježíš, kdyby byl na zemi 
fyzicky přítomen právě v této chvíli. Církev 
má být „křesťanská“, tj. „jako Kristus“ a 
„Krista následující“.

LS - NL

reportáž
Užít si Noc kostelů 
Letošní Noc kostelů (mohla by nést 
i název Den otevřených dveří) byla 
organizována různými církvemi 9. 
června. V našem městě ji tentokrát 
zajišťovaly čtyři sbory, a sice 
katolická farnost v Masarykových 
sadech, Slezská církev evangelická 
a. v. Na Nivách, Luterská církev u 
centrálního hřbitova a náš sbor.

Minulý rok jsem se nemohla této 
akce zúčastnit, protože jsme byli na 
dovolené, tak jsem ji letos nechtěla 
vynechat. Svou návštěvu jsem začala 
u „konkurence“ v Masarykových 
sadech cca v 19:30 hod. Zahajovací 
mše už proběhla a následoval blok 
„Zpíváme, hrajeme, tančíme – s 
Ježíšem se těšíme“, kde vystupovaly 
děti a mládež z místní farnosti. 
Část tohoto bloku jsem sledovala s 
kamarádkou z této farnosti, kterou 
jsem potkala před kostelem. Pozvala 
mě na kávu a sladké pohoštění a 
pak jsme se zaposlouchaly do písní 
vystupující mládeže, doprovázených 
různými hudebními nástroji. Děvčata 
zpívala také anglicky.

Pak jsme provedly přesun do kostela Na 

Nivách, kde jsme chtěly stihnout varhanní 
variace, ale přišly jsme už pozdě, takže 
jsme zhlédly část prezentace s přednáškou 
Daniela Kaczmarczyka o působení 

Wycliffovy misie v různých zemích 
světa při zajišťování a organizování 
překladů Božího slova pro národy, 
které nemají to štěstí jako my, sáhnout 
kdykoli a kdekoli po Písmu svatém. 
Součástí prezentace byla i výstavka 
všemožných cizokrajných předmětů 
dovezených z různých exotických 
končin světa, kde misionáři působí.

Pak jsme se vrátily do katolického 
kostela na vystoupení českého 
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chrámového sboru Vocatio. Soubor 
zpíval na kúru nejen česky a bylo 
to moc krásné. Po tomto bloku měl 
pokračovat polský chrámový sbor, 
ale to jsme už pochodovaly k nám 
na Rozvoj.

Trochu jsme se občerstvily, v 
sálku jsem si letmo prohlédla 
výstavku (zejména pro muže) 
autíček, tanků, letadel a jiných 
modelů, kterou měl pod palcem 
Black se svými pomocníky. Na 
věž jsme lézt nechtěly, proto jsme 
si z programu vybraly přednášku 
o zdravé výživě. Zorganizovala ji 
i s ochutnávkou Terka Humplíková, která 
nás podrobně seznámila se způsobem 
stravování a jídelníčkem, který si sestavuje 
a jídla připravuje sama. 

Několik zajímavostí: zcela vypustila sůl, 
cukr, chléb a pečivo; z masa konzumuje ryby, 
případně kuřecí (nevím, zda i jinou drůbež), 
ale ne moc často. Babičky a jiné příbuzenstvo 
se již smířily s tím, že ji nepohostí dortem 
nebo jinými sladkostmi – cukrovím, koláčky, 
buchtami apod. Na zdravou stravu najela 
před třemi lety a doplňuje ji sportováním. 
Její jídelníček zahrnuje zejména zeleninu, 
ovoce, luštěniny a obiloviny, sýry, semínka, 
ořechy, jogurty, rýžové chlebíčky (nikoli v 

čokoládě) a tak dále.
S ohledem na to, co jsme vyslechly a 

ochutnaly, jsme již neměly odvahu jít na 
zahradu opékat párky, na které jsme se 
původně těšily. Bylo už také 22:30, tak jsme 
se vydaly ke Svibici, příjemně jsme se prošly 
a tím ukončily letošní Noc kostelů. Z našeho 
pohledu se velmi vydařila.

Děkujeme všem organizátorům, 
spolupracovníkům a účinkujícím za skvělé 
nápady a přípravu této už tradiční červnové 
akce napříč různými církvemi, které se takto 
otevírají lidem, kteří je jinak neznají nebo 
nechtějí znát.

Těšíme se na příští rok.
Božena Gašová

Tábor Tyra
Letošní dětský tábor pro děti ve věku 10 
- 13 let se konal od soboty 15.7. do soboty 

22.7.2017 na skvělém místě v Tyře. I přesto, 
že jsme měli ze začátku problém naplnit 

počet dětí, nakonec 
jich s námi jelo 
devatenáct! Byli 
jsme rádi, že ne 
všechny děti byly 
z křesťanských 
rodin. Mohli jsme 
jim proto říct o 
Bohu a vykládat si 
s nimi, co pro nás 
Bůh znamená a jak 
je důležité mít Boha 
ve svém srdci. Na 
konci tábora jsme 
žasli nad tím, jak 
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tyto děti změnily pohled na 
křesťanství a jak se stále více o 
toto téma zajímaly. Děkujeme 
Pánu Bohu, že poslal tyto děti na 
tábor a věříme, že jednou budou 
chtít přijmout Pána do svého 
srdce. 

Tématem letošního táboru 
byla „Kniha džunglí“. Každý 
den jsme se dozvěděli část 
příběhu buď skrze čtené slovo, 
nebo poslechem příběhu ze 
zvukové nahrávky. Protože 
jsme se během týdne ocitali v 
džungli, museli jsme se každé 
ráno účastnit vlčího sněmu, kde nám bylo 
řečeno další tajemství o hlavním hrdinovi 
Mauglím. 

Mauglí byl člověk, který vyrůstal s vlky 
a jelikož nebyl vlk, tak se musel spoustu 
věcí naučit. A tak i my jsme se chtěli naučit 
spoustu nových věcí. Naučili jsme se, jak 
zapálit oheň bez zápalek, jaké dříví je k 
tomu vhodné a taky například to, u jakého 
stromu najdu suché dříví, když prší. Dále 
jsme si mohli vyrobit náramky z provázků 
kůže a naučili jsme se morseovku. Vše, co 
se děti naučily, pak ve Velké táborové hře 
využily. 

Pokud byste si snad mysleli, že jsme měli 
na táboře málo srandy, nechyběl ani dětmi 
hraný večerníček o Malém princi. 

Protože nám počasí opravdu přálo, skoro 
každý den děti dováděly v bazénu a také si 
zahrály vodní hry. Každý večer a noc u ohně 
drželi dobrovolníci hlídku. To znamenalo 
hodinu hlídat oheň, aby nezhasl, a hlavně 
obcházet chatu, kdyby se kolem potuloval 
nějaký nezvaný host.

V pondělí k nám přijela návštěva – kluci, 
kteří dělají airsoft. Pověděli nám zajímavé 
informace o airsoftu, a taky nechyběla 
střelba z pistolí, kterou jsme si všichni mohli 
vyzkoušet. Když jsme se s nimi rozloučili, 
pokračoval jako obvykle večerní program 
a následně spánek. Jenže se stalo něco 
nepředvídatelného. Hlídku při obchůzce 
kolem tábora přepadli. Museli jsme proto 
vzbudit všechny děti, svolat je před chatu 
a sdělit jim, že hlídka byla unesena a my 

se musíme vydat je hledat. Jenže co by to 
bylo za unesení, kdyby za vrácení naší 
hlídky nic nechtěli? A tak každé dítě muselo 
přinést aspoň jednu sladkost, za které nám 
pak byla vrácena unesená hlídka zpět do 
tábora.  Protože máme děti rádi, druhý den 
jsme jim ty sladkosti samozřejmě vrátili :-) 
A nebojte se, nikdo cizí hlídku neunesl. To 
se jen „airsofťáci“ zdrželi někde v lese a pak 
tábor přepadli. 

Na táboře nechyběl ani výšlap. Ten jsme 
naplánovali na středu a došli jsme až na 
Velký Javorový. 
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V pátek jsme se chtěli ještě vydat na Malý 
Javorový, kde pro nás byl připraven program 
o paraglidingu. V pátek však pršelo, proto 
jsme na Javorový nešli, ale pan instruktor 
přijel až k nám do chaty. Jeho přednáška 
byla velice zajímavá, ukázal nám všechny 
potřebné věci k létání, a dokonce se pokusil 
rozložit padák ve společenské místnosti 
-  padák byl ale tak velký, že nerozložil ani 
půlku :-) Svou přednášku zakončil různými 
videi, na kterých jsme mohli vidět, co vše 
paraglidista dokáže se svým kluzákem 
udělat. 

Jedním bodem na večerním programu 
bylo seznámit děti s organizací Apopo, která 
se zabývá výcvikem speciálních krys. I v 
dnešní době jsou na světě místa, kde jsou 
stále aktivní minová pole – je to důsledek 
bývalých válek. Tyto oblasti jsou extrémně 
nebezpečné hlavně pro běžné lidi a děti, kteří 
v těchto oblastech žijí, obdělávají pole nebo 
nějakým způsobem hospodaří. Organizace 
Apopo tedy cvičí krysy speciálně za účelem 
vyhledávání těchto min, které mohou být 
poté zneškodněny a dále už nepůsobí žádné 
ohrožení. Organizace nabízí adopci krys, 
kdy si můžete adoptovat krysu a posílat jí 
peníze – ať už na její výcvik, potravu, na její 
bydlení nebo také na její veterinární péči. S 
dětmi jsme si povídali o tom, co jsou minová 
pole, proč jsou na světě minová pole, jaké 
nebezpečí představují. A protože jsme děti 
seznámili s organizací, která se zabývá 
krysími hrdiny, dali jsme jim tak možnost 
pomoci v řešení této otázky. A to tak, že kdo 
chtěl, mohl dát do pokladničky libovolnou 
částku peněz, za které se poté určilo, jak 
konkrétně s nimi má organizace Apopo 
naložit, a následně byly peníze poslány 
organizaci. Byli jsme velice překvapeni, jak 
vysokou částku se nám podařilo vybrat, a 

tak společně s dětmi udělat radost krysím 
hrdinům, kteří pomáhají ve světě. 

Veliké díky patří hlavně Pánu Bohu, který 
nám požehnal celý čas, který jsme strávili 
na táboře. Dále děkujeme paní kuchařce 
Martičce, Halince a Renatce, které se o nás 
skvěle staraly a vařily nám moc dobrá jídla. 
Veliký dík patří také hlavnímu vedoucímu 
Mojmíru Blažkovi a jeho ženě, zdravotnici 
Lii. Děkujeme Zuzce Smyčkové, která 
připravila veškerý program na tábor a dala 
dohromady všechny vedoucí, organizovala 
porady, vše zajišťovala a obvolávala. 
Neuvěříte, ale Zuzka to vše zvládla se svou 
dcerou Vendulkou, která s námi byla celý 
týden na táboře! Děkujeme za podporu i 
Kubovi, když Zuzka trávila spoustu času 
nad přípravou na tábor. Děkuji i vedoucím, 
Radku Gérykovi, Tomovi Šmítovi, Martinu 
Bílkovi a Terce Humplíkové za to, že jsme 
společně mohli tvořit skvělý tým. 

Těším se příští rok!    
                       Danča Potočková 

xCamp
Letos jsem navštívila menší vesnici 
Smilovice, kde se pořádá festival nazývaný 
XcamP. Každoročně sem přijíždí kolem 300 
účastníků z celé republiky. Dokonce jsem se 
seznámila s lidmi, kteří přijeli až z Aše. A 
jsem velmi ráda, že tady spolu se mnou jezdí 

i dorosťáci a mládežníci z našeho sboru. 
O tomto festivalu jste už určitě slyšeli nebo 
četli. Každopádně i já bych se s vámi ráda 
podělila o mé zážitky a dojmy. Za ten týden 
jsem prožila spoustu nádherných chvil jak s 
přáteli, tak s Bohem. 
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Hned po ránu se scházelo celkem šestnáct 
skupinek, ve kterých jsme se zamýšleli nad 
Božím slovem, seznamovali se s novými 
tvářemi a hráli hry. Jsem vděčná Bohu za 
všechny vedoucí, kteří se o nás celý týden 
starali. 

V programu jsme dále měli dopolední 
semináře na dané téma – Jak správně číst 
Bibli, seminář pro holky a pro kluky, seminář 
o přátelství nebo třeba na téma věda a víra. 

Mohli jste si ve volném čase udělat placku, 
naučit se vyrábět boty nebo se dozvědět, jak 
se přede na kolovratu.  

K dispozici byla také modlitební místnost, 
kam jsme si mohli kdykoli během dne zajít, 
aniž by nás cokoli vyrušovalo.  

Odpolední program byl připraven pro 
všechny generace, takže pokud jste nepřijeli 
včas, těžko jste sháněli místo k sezení. Vždy 
mě povzbudí vidět tolik lidí na jednom 
místě. 

Tento rok vedl evangelizace Radek Kolařík. 

Každá přednáška byla na zajímavé téma a 
určitě doporučuju si je pustit. Na webových 
stránkách www.xcamp.cz najdete všechny 
evangelizace a také semináře nebo koncerty. 

Tento týdenní festival je určen všem 
mladým lidem. Pro ty, kdo chtějí více poznat 
Boha. Nemusíte zde jezdit jako věřící člověk 
a nemusíte se bát, když jste třeba ještě nikdy 
neotevřeli Bibli. 

Doporučuji ho všem nevěřícím lidem, kteří 
hledají smysl života, ale také všem věřícím, 
kteří s Bohem denně žijí. Kdykoli během 
života je třeba prohlubovat vztah s Ježíšem 
Kristem. 

Během tohoto týdne jsem načerpala 
spoustu energie, dozvěděla se nové věci a 
seznámila se s úžasnými lidmi, se kterými 
se můžu o všem sdílet. 

Tak neváhej a jeď s námi i příští rok! 

Sára Schulhauserová 
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Milí spolupracovníci na Božím díle, 
tento modlitební dopis je tak trochu 
výjimečný. Týká se něčeho, co mohu nazvat 
mezníkem ve své službě v Dětské misii. 
Proto budu obzvlášť vděčný, když jej dočtete 
do konce a přidáte i modlitby. 

Od počátku své služby v Dětské misii mi 
Pán Bůh kladl na srdce zástupy dětí v naší 
zemi, které neslyšely evangelium. Je jich 
více než milion. V touze po tom, aby každé 
dítě mělo příležitost slyšet o záchraně v 
Pánu Ježíši Kristu, jsem nastupoval s vizí, 
aby byl někdy v budoucnu v každém kraji 
ČR pracovník DM, který by v něm rozvíjel 
misijní službu mezi dětmi a byl pomocí 
místním církvím. 

Po osmi letech jsem vděčný za náš tým 
pracovníků – svou ženu, Petra s Olgou, 
Luboše s Martinou, Dana, Karin a velké 
množství dalších, kteří pomáhají jako 
dobrovolníci. Když se ale podívám na mapu 
České republiky, pociťuji nemalou lítost nad 
tím, jak je služba DM regionálně zastoupená. 

Výjimečně silná je v Moravskoslezském 
kraji, kde má svůj domov a působiště 
pět pracovníků z našeho sedmičlenného 
týmu. Pouze manželé Kohoutovi „bojují“ 
v severních Čechách a Dan má v průběhu 
roku několik aktivit v Husinci a Písku.

Jistě – v Čechách máme další aktivity – 
každoroční konferenci v Praze, kurzy EVD 
(v České Třebové, Karlových Varech, Plzni 
apod.) a občas také nějaký tábor, seminář 
nebo prezentace služby ve sborech. Na 
mnohá místa posíláme literaturu a děje se tam 

mnoho dobrého. 
Přesto se nám v Čechách nedaří najít 

spolupracovníky, kteří by tam trvale žili a 
sloužili. Jak rád bych viděl někoho sloužit v 
Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci 
Králové a dalších velkých městech. 

Situaci nepomáhá ani to, že sídlo DM je v 
Příboře a tudíž daleko od mnoha regionů 
naší země. 

Jako odpověď na mé úvahy a modlitby 
za rozšíření služby do Čech mi Bůh 
od počátku letošního roku dal několik 
nepřehlédnutelných impulzů: 

1) Jeden z významných zahraničních 
dárců, který nás s Renátkou po léta věrně 
podporoval, nám v lednu e-mailem sdělil, 
že se po modlitbách rozhodl přesunout svou 
podporu na někoho, kdo by byl ochoten 
sloužit v Praze nebo Brně. 

Věděl o naší dlouhodobé potřebě 
pracovníků v největších městech ČR a 
usoudil, že tímto rozhodnutím uspíší nástup 
někoho, kdo je připraven, ale nemá finanční 
podporu.

Přesto, že jsme mu v pozdější komunikaci 
vysvětlili, že absence služby v uvedených 
městech není otázkou peněz, ale toho, že 
pro tato místa nikoho nemáme, musel jsem 
se zastavit nad tím, že jeho rozhodnutí bylo 
po modlitbách a Bůh přece nedělá chyby. 
Dlouho mi to nešlo z hlavy a vedlo k dalším 
modlitbám. 

2) Mezinárodní konference v USA, které 
jsem se v květnu účastnil, byla další velkou 
příležitostí k přemýšlení a modlitbám (o 

modlitební dopis
Dětská misie
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samotě nebo s dalšími lidmi). Modlil jsem se 
zejména o novou vizi, směr a pochopení, co 
dělat dál v naší zemi. 

Mnoho času na cestách, mezi programy a 
na pokoji jsem trávil s Michalem Franěm, 
ředitelem DM na Slovensku, který má 
zkušenost s vedením služby v regionu 
(Košicích) i hlavním městě. Diskuze a 
modlitby s ním byly velmi cenné. 

3) Četl jsem dvě knihy - o zakladateli 
Dětské misie, Jesse Irvinu Overholtzerovi, 
a o současném prezidentovi CEF, Reesovi 
Kauffmanovi. 

Byl jsem silně povzbuzen tím, jak se 
vyrovnávali s mnoha velkými výzvami a s 
jakou odvahou vstupovali do nových situací 
navzdory svému věku. Bůh skrze jejich 
životní příběhy velmi silně promlouval do 
mé situace. 

4) Po skončení konference se ve Spojených 
státech konalo dvoudenní školení pro 
ředitele služeb v jednotlivých zemích. 
Nejcennějším bodem programu pro mne 
byla přednáška jednoho z hrdinů DM - 
bratra Vassiliose, který měl ve svých 75 letech 
zkušenost se zahájením služby v několika 
„problémových“ zemích. Podělil se s námi 
o 10 velmi užitečných bodů - rad pro vůdce. 
Nadpis bodu č. 4 zněl: „Otevírejte nové 
oblasti služby. Neseďte ve své kanceláři a 
nefňukejte.“ 

Tím opravdu silně promluvil do mé 
situace a „bolesti“. Na základě toho, co jsem 

shrnul v předcházejících 

čtyřech bodech, mně Bůh na modlitbách 
vedl k zásadnímu rozhodnutí: Pokud 
nemám nikoho, koho bych pověřil službou 
v Čechách, nebudu už dál „fňukat v 
kanceláři“, ale půjdu sám. 

Vím - nebude to snadné, ale pro rozvoj 
služby v ČR vidím jako klíčové přesunout 
službu DM do hlavního města a mnohem 
blíže ke všem regionům, sborům a lidem 
v Čechách. Není možné, abych se o rozvoj 
služby snažil z Horní Suché, kde bydlím, 
nebo Příbora, kde máme budovu. 

Současně vnímám, že by nebylo dobrým 
řešením přetrhat ohromné množství 
cenných kontaktů, které s manželkou máme 
v regionu Slezska, a přestěhovat se natrvalo 
do Prahy. 

Rozhodl jsem se otevřít kancelář DM v 
Praze a pobývat tam pravidelně alespoň 
dva dny v týdnu. Věřím, že to s Boží pomocí 
umožní: 

- ustavit v Praze modlitební skupinku, 
která se bude přimlouvat za další rozvoj 
služby: 

- zpřístupnit tam literaturu a pomůcky 
DM, 

- navštěvovat pastory a církve v Praze a 
okolí, sdílet s nimi vizi evangelizace dětí a 
nabídnout pomoc a partnerství, 

- připravit v Praze semináře pro učitele, 
- hledat studenty pro kurz EVD, 
- hledat spolupracovníky – dobrovolné 

nebo i se zájmem o hlubší spolupráci. 
Tyto myšlenky a rozhodnutí jsem postupně 

sdílel se svou ženou, národní radou DM 
a týmem pracovníků. Vím, že 

mám jejich podporu 
a příslib 

modliteb. 
Nyní tedy 
celý plán 
sdílím s 

vámi 
– 
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ze života sboru
Svatby, pohřby, jubilanti
Červencové svatby
Czesław Sliž a Aneta Franková

Červencové pohřby
Julie Supíková
Alena Hlawiczková
Helena Walicová
Otto Grycz

Srpnoví jubilanti
Anna Branná
Helena Schindlerová 
Jarmila Schrammová
Rudolf Rakowski
Rut Vavrouchová
Karla Brestovanská
Zdeněk Godula
Helena Siostrzonková
Emil Duda

pro chytré hlavy
Napříč Biblí 

Školní povinnosti jsou o prázdninách 
zažehnány, přesto se v odpovědích na dané 
otázky matematice nevyhneme:

1. Kolik let bylo Ježíšovi, když se při 
návštěvě Jeruzaléma ztratil rodičům?

2. Kolik měl Abraham roků, když byl 
obřezán?

3. Kolik oken měla Noemova archa?
4. Kolik dětí celkem měl Jób?
5. Kolik dcer měl Jób?
6. Kolik dní byl Saul (Pavel) slepý?
7. Kolik roků byl nemocný muž, kterého 

Ježíš uzdravil u rybníka Bethesda?
8. Kolik obyvatel mělo Ninive, když v něm 

měl Jonáš ohlásit Boží soud?
9. Kolik dělníků pracovalo pro Šalomouna 

na Libanónu?
10. Kolik mužů měla samařská žena, se 

kterou se Ježíš setkal u studny?

Řešení:
1. 12 let (Luk. 2,42)
2. 99 let (1. Mojž. 17,24)
3. Jedno (1. Mojž. 6,16)
4. 20 dětí (Jób 1,2 a 42,13)
5. 6 dcer (Jób 1,2 a 42,13)
6. 3 dny (Sk. 9,9)
7. 38 let (Jan 5,5)
8. Více než 120 000 obyvatel (Jon. 4,11)
9. 30 000 (1. Král. 5,27)
10. 6 mužů (Jan 4,18)

modlitebními partnery a dárci. Vaše 
modlitební podpora bude od počátku 
naprosto klíčová. Moc vám děkuji, budu 
vás informovat o všem novém, co se v této 
oblasti stane. Bůh vám bohatě žehnej. 

S láskou a vděčností Zbyšek Šikula 

Modlitební náměty: 
- za rozvoj služby DM v Čechách 
- za nalezení vhodné kanceláře DM v Praze 
- za vstřícnost církví a sborů v Praze a okolí, 
které budou chtít spolupracovat na misijní 
službě 
- za nové spolupracovníky v týmu DM
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SAM (Sjezd alternativní mládeže) se 
bude konat 13. - 16. srpna v Orlové. Letošní 
téma zní Jásám. Z programu: Bohoslužby, 
kreativní workshopy, semináře, cestopis, 
aktivity pro děti, koncerty: Out of a milion, 
Ampli fire, Jarda Svoboda, večer chval. Více 
informací na www.samorlova.cz. 

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 
informací na www.festivalunited.cz. 

Drazí mládežníci,
Moravskoslezský SEM a SOM 

moravskoslezského seniorátu vás zvou 
na Letní seniorátní týden mládeže, který 
se opět po mnoha letech uskuteční na 
Turistické základně TJ Sokol II Prostějov v 
Ptenském dvorku v termínu 27.8. – 1.9.2017 

s tématem POVOLÁNÍM KŘESŤAN. Ve 
čtyřech programech vedených různými 
hosty se zamyslíme nad rozdíly, nad tím, jak 
můžeme vidět sebe, jako křesťana v dnešním 
světě, co všechno to může obnášet a spoustu 
dalšího. Nebudou chybět různé dílny, 
sportovní aktivity, výlet a hry. S sebou si 
vezměte Bibli, spacák, karimatku, sportovní 
oblečení, plavky, batůžek na výlet, zpěvník 
Svítá a kdo máte, tak hudební nástroj. 

Chcete-li více informací, získáte je u Dana 
Zmrzlíka: zmrzlikd@gmail.com, 739 355 
590. Přihlašování probíhá do 20.8. Pokud 
se stihnete přihlásit do tohoto termínu, 
zaplatíte pouhých 1700,- Kč (členové SEM 
1500,- Kč a sourozenci 1600,- Kč). Pokud se 
do zmíněného termínu přihlásit nestihnete, 
celý pobyt vás bude stát 1800,- Kč.

Tady najdete formulář kpřihlašování:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSdihUwdSxVNuPMC8Cfy8ohYkkxOfKJ
mOg2xYRX6PTbBGa-8mA/viewform

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/.

Oznámení

co nás čeká

Slezská diakonie, Diakonické a vzdělávací 
centrum Vladislava Santariuse vyhlašuje 
1. ročník fotosoutěže pro začínající i 
pokročilé fotografy. Téma: Růst, vzdělávání 
a překonávání bariér. Své fotografie můžete 
zasílat od 17.7. do 24.9. Vítěze soutěže ve 
všech kategoriích vybere odborná porota: 
Jan Kufa Kičeřok, Jan Bocek, Michal 
Popieluch, Nátan Rusnok a Marek Džupin. 
Veřejné hlasování proběhne od 2.10 do 16.10. 
Více informací na www.slezskadiakonie.cz/
fotosoutez

V říjnu vyjde publikace Evangelíci v rané 
toleranční době v Čechách a na Moravě. 

Připravila ji k vydání doc. PhDr. Eva 
Melmuková-Šašecí. Je však kolektivním 
dílem týmu autorů komise pro toleranční 
přihlášky Poradního odboru pro historická 
studia Českobratrské církve evangelické z 
let 1979 a 1989. Sborník poskytuje souborný 
přehled nově zjištěných skutečností o 
průběhu rané toleranční doby, včetně 
širších souvislostí historického vývoje české 
reformace od 15. století do počátku 20. 
století. Publikace obsahuje téměř 100 stran 
textu, bohatý fotografický materiál a širokou 
kartografickou přílohu. Cena činí 499 Kč, 
předobjednávky za 399 Kč. Vydává Verbum 
Publishing, s.r.o.  
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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! 

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

Prodám Ford Galaxy, 7 míst, diesel 2.0, r.v. 2007, najeto 240 000. Výbava: klimatizace, 
parkovací senzory vpředu i vzadu, CD přehrávač, rádio, hodně místa - 7 dospělých se 
pohodlně vleze i na delší vzdálenosti. Malé prohlubně po kroupech na přední kapotě a na 
střeše. Prodávám ho kvůli stěhování do Norska, je komplikované a drahé ho importovat. 
Cena 100 000 Kč. Kontakt: Kristian Lande, mail: krlande@gmail.com, tel. 733 673 295.
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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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