
Slovo editora
Milí čtenáři, 
a je po prázdninách, k nelibosti dětí a možná 
i rodičů - i když se někdy hodí vrátit děti 
zpět do institucí. 
Toto číslo si ovšem zachovává optimismus 
prázdninových dnů a připomíná spoustu 
úžasných akcí, které jsme ve sboru i jinde 
mohli prožít. Anička nám napsala o tom, 
jak probíhal příměstský tábor, Markéta o 
dorostovém táboře na Spálově a Terka o 
táboře Pod Lipou. A z festivalu United jsme 
si vypůjčili krásné fotografie. 
A samozřejmě stále píšeme i pravidelné 
rubriky: ve svědectví si tentokrát přečtete, 
co s člověkem dokáže udělat psychotronika 
nebo proutkaření. 
Rubrika Otázky nám odpoví na to, jak se 
pozná, zda církev duchovně roste a jak to 
udělat, aby právě náš sbor / naše církev 
tohoto růstu dosáhla. 
Biblické ženy se tentokrát nezabývají ženou, 
ale spíš dívkou. Přečtěte si o Jairově dceři.
Povedený vstup do nového školního roku 
vám jménem celé redakce přeje

 Jana Foberová 

Psychotronika
H: Tatí, slyšíš, tatí! 
S:  Co zás? 
H: Tati, co to je okultista?
S:  Okultysta.
H: Ne, tady je okultista s měkkým „i“. Měkké 
„i“, tady je okultista.
S:  Okultysta se říká!
H:  Ale tady je měkké „i“.
S:  Tak vono zatím ztvrdlo!
H:  Ale kdo to je okultista, tati, kdo to byl?
S:  Ale kdo to byl..., člověk, kterej...
H: Prodával okuláry?
S:  Ale kdepák... Von vyvolával tydlecty...
H: Negatívy?
S:  Ale ne, on vyvolával...
H: Nepokoje a různice.
S:  Ale nééé, on vyvolával tydlety duchy!
H: Duchy?!?
S:  Ano, povídal si s nimi. Měl na to kancelář, 
koncesi, že jo, vyvolával duchy a tam se to, no jak 
tam lidi chodili...
H: Von tam měl duchy?
S:  Ano!
H: A pročpak si nevyvětral?
...
Snad je tento velmi starý rozhovor Spejbla a 
Hurvínka  vhodným odlehčením k následujícímu 
svědectví, rovněž staršího data. 

Přeskočím povídání o narození, dětství a 
dospívání. Ostatně, když řeknu, že jsem se 
narodil v porodnici své mamince, tak 100  
% z vás prožilo přesně totéž. Půjdu k tomu 
hlavnímu, co poznamenalo navždy můj 
život a životy mých čtyř dětí. Ale popořádku.

Před vojenskou základní službou jsem 
pracoval jako amatérský speleolog na 
jeskyni Býčí skála. Tam jsem se poprvé 
setkal s paranormálními jevy. Náš kolega z 
kroužku byl proutkař, jasnovidec, vykládal 
karty. Já jsem byl ateista. Jedno z pravidel 
mého života je dodnes: co si nezměřím a 
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nezvážím, tomu nevěřím. Musím však říci, 
že jeho schopnosti byly reálné a udivovaly 
mne. Na konci vojny jsem jen tak z nudy četl 
v časopise o čínské medicíně a proutkařích. 
Tak jsem hned zkusil, jestli mně proutky 
fungují. Fungovalo to na první našlápnutí. 
Tím se začalo tříleté období, které mi úplně 
převrátilo život.

Začal jsem pronikat do tajů práce 
s proutky a kyvadlem. Během 
hledání podzemních 
chodeb na hradě Veveří 
jsem poprvé zažil projev 
jasnovidectví. Vnikl jsem 
do prostor, které byly pode m n o u , 
ačkoliv jsem stále kráčel po zoraném poli. 
Tato zkušenost podnítila mou zvědavost 
a já jsem začal své schopnosti používat v 
běžném životě. 

Vnímal jsem myšlení lidí, se kterými jsem 
se setkal. Začal jsem vnímat paralelní svět 
koexistující s naším viditelným světem. Viděl 
jsem bytosti, které tam žijí, a komunikoval 
jsem s nimi. Zároveň jsem měl trvalý pocit 
naprosté svobody. Přesně jako bych se 
dostal do souladu se silami tohoto světa. Ten 
soulad mi dával pocit jistoty a bezpečí. Síly 
a zákonitosti, kterými se řídí tento svět, byly 
na mé straně. Byl jsem s nimi v souladu. Nic 
nebylo problém a také se všechno vyřešilo. 
Někdy to vypadalo tak, jako by mi ty síly 
zametaly cestičku přede mnou.

Psychotronika mi nabízela možnosti snad až 
neomezené. Musel jsem krotit své představy 
a také jsem některé věci pomocí svých 

nadpřirozených 
s c h o p n o s t í 
o d m í t l 
u d ě l a t . 

Připadalo 
mi to nesprávné, nemorální. Tehdy 

jsem poprvé pocítil obavy z budoucnosti. 
Obavy zvolna přerostly v úzkost, pak ve 
strach a pak v depresi. 

Deprese postupně pohlcovala mou životní 
sílu. Můj duševní život se odvíjel v jakýchsi 
představách a pocitech. Například jsem 
cítil, že nejsem v místnosti sám, ačkoliv 
tam nebyl žádný člověk ani zvíře. Čím dál 
častěji jsem cítil, že někdo na mě působí 
pomocí psychotroniky a snažil jsem se 
útoky odrážet. Vlastně se toto stalo trvalou 
součástí mé existence v bdělém stavu. 
Deprese přerostla v těžkou depresi.

Začaly mi padat vlasy, viklat se zuby. 
Téměř jsem ztratil okamžitou paměť. 
Ztráta orientace v prostoru, ztrácel jsem 
rovnováhu, jakmile jsem zavřel oči. Zároveň 
se prohlubovaly psychotronické schopnosti. 
Viděl jsem nadpřirozené bytosti, mluvil 
jsem s nimi a ony se mnou. Ty bytosti věděly 
věci, které se odehrály třeba před stovkami 
let. Přestal jsem být pánem svého života. 
Jakési síly mne hnaly, tlačily, nutily. Pasivně 
jsem podléhal. Stále unavený k smrti, pořád 

jsem spal. 
Pochopil jsem, že tělo 

je vyčerpané. Jestli to tak 
půjde dál, nepřežiji to. 
Někdy jsem nerozeznal, 
jestli prožívám sen, nebo 
realitu. Začalo mi to splývat. 
Do toho neuvěřitelné 
množství myšlenek 
v jediném okamžiku. 
Některé byly strašné, 
děsivé i perverzní. Začal 
jsem se bát, co jsem vlastně 
za člověka. Zoufalství a 
deprese, strašná únava.
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V srpnu 1983, 
jednoho dne večer, 
jsem pochopil, že 
to je můj poslední 
den. Když usnu, 
už se neprobudím. 
Od té doby vím, 
že člověk opravdu 
může cítit, že se 
přiblížil jeho konec. 
Ležel jsem na posteli 
a zkoušel pochopit, co se se mnou vlastně 
stalo. Najednou jsem si všiml, že v mé 
hlavě nastalo úplné ticho. Tisíce myšlenek 
zmizely. Do toho až důstojného ticha mi 
vyvstala jediná myšlenka: vezmi si na krk 
křížek.

Moje já si vzpomnělo, že soška Ježíše, 
kterou měla babička v knihovně, nás kdysi 
nedokázala ochránit od temných sil. Tehdy 
jsme se s kamarády do rána třepali strachem 
a usnuli jsme, až vyšlo slunce na oblohu. 
Napadlo mne tedy: k čemu křížek, není v 
tom žádná síla, která by mně pomohla. 

Do ticha mé mysli přišla druhá jasná 
myšlenka: jestli tě najdou ráno s křížkem, 
nebo bez křížku, tobě to už bude jedno. To 
byl fakt. Tak jsem si vzal křížek a upadl do 
bezvědomí. Ráno jsem se probudil a cítil 
jsem zcela jasně, že mi někdo dal život. 
Cítil jsem, že o mně ví a je nejvyšší v celém 
vesmíru. Vnímal jsem, že je mi přátelsky 
nakloněn. Jen nevím, kdo to je. 

Najednou mi došlo: Když mi dal život, 
musí mě velmi dobře znát. Vidí mě a slyší. 
Tak jsem začal k Němu mluvit. Už poprvé 
jsem si uvědomil, že se mi velmi jemně 
uspořádávají myšlenky v mé hlavě. Jako by 
On odpovídal. Když jsem skončil své otázky, 
uvědomil jsem si, že mne naplnil klid.

Začal jsem se těšit na večer, až s Ním zas 
budu smět hovořit. Pokaždé mne naplnil 
klid a jistota, že On o mně ví, že se mu už 
neztratím. Postupně, velmi pomalu se 
mi začalo dělat lépe. Začal jsem studovat 
všechnu tenkrát dostupnou duchovní 
literaturu. Jen namátkou si vzpomínám: 
Bible, křesťanská mystika, kabala, Korán, 
jóga, zen. Hledal jsem Ho a hledal jsem cestu 
k Němu. 

Nakonec jsem došel k přesvědčení, že ve 
všech těch náboženstvích jde o jedno. Dojít 
pokoje v životě a spojení s někým větším, 
než je člověk. Rozhodl jsem se volit mezi 
některou z cest jógy, nebo zenem. Narazil 
jsem však na nepřekonatelný rozpor. 
Jóga tvrdila, že bez božího vedení není 
možné dojít do cíle. Zen naopak tvrdil, že 
boží vedení není potřeba, že člověk dojde 
sám. Věděl jsem, že náš svět je podřízen 
přírodním zákonům a ty fungují nezávisle 
na tom, co si myslím, čemu věřím. Nebudu-
li věřit v zemskou přitažlivost a zakopnu, 
vznášet se nebudu. Přece takový pořádek 
musí panovat i v duchovním světě. Nemůže 
to jedněm fungovat tak, druhým přesně 
obráceně a všem všechno funguje.

Byl jsem zmaten. Koho se zeptám, co 
je pravda? Když se zeptám jogína, má-
li pravdu jóga, nebo zen, věděl jsem, co 
mi odpoví. Koho se zeptám, co je pravda 
a dostanu pravdivou informaci? Jsem v 
koncích s hledáním pravdy.

Tehdy mne napadlo: Ten, který ti dal život 
a už půl roku si spolu povídáte, ten musí 
vědět víc než my lidé. Možná neví všechno, 
ale ví víc než my. Večer Ho poprosím o 
pomoc v hledání pravdy. Několik dní jsem 
prosil: „Bože, dej mi poznat tu tvou pravdu 
a přiveď mne mezi lidi, kteří věří jako já, aby 
mě povzbudili, a když na to budu mít, tak 
zase já je.“ Tak jsem Mu to říkal několik dní. 

Dostal jsem pozvání na biblický kurz 
k adventistům. Musel jsem přijít třikrát, 
než jsem pochopil důležitou věc. Tehdy to 
byla hodina o spiritismu a okultismu. Visel 
jsem řečníkovi na rtech, protože přesně co 
popisoval, já jsem dělal. Vidím, že mluví 
pravdu. Pak otevřel Bibli a četl, co o tom říká 
Bůh. Najednou se mi zcela rozjasnilo v hlavě 
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a já jsem poznal, že Bible je slovo toho Boha, 
který mne zachránil, se kterým půl roku 
mluvím každý večer. Jak je mi s Ním dobře 
a teď mi dává svou pravdu! 

Začal jsem chodit na všechna biblická 
setkání a také v sobotu na bohoslužbu. Měsíc 
nato jsem prožil znovuzrození. Nemohu 
popsat, jak k tomu došlo. Prostě jsem věřil 
Bohu každé slovo, které jsem pochopil. 
Miluji Ho a žiji před ním s čistým svědomím 
vůči němu a vůči lidem. Uvědomil jsem si, 
že už tak tři týdny mám trvalou radost a 
pokoj v srdci. Tíha minulosti byla ze mne 
sňata. Jsem skutečně svobodný Boží syn. 
Jsem přijat do Boží rodiny a Bůh se stal mým 
Otcem.

Jak se nyní změnila má večerní povídání s 
Bohem! Důvěrný rozhovor dvou milujících 
bytostí. On mne zahrnuje láskou a ode mne 
se vrací zpět chvály a díky. Také se na mně 
začalo plnit slovo Boží: Kdo chce žít zbožně 
v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování (2 
Tim 3:16). 

Ještě před křtem přišlo vojenské cvičení. 
Pak další v roce 1988. Tam mne chtěli zavřít 
do vězení, ale Bůh mne vysvobodil, protože 
je věrný. Politruk na mě křičel: „Jak můžete 
mít ve skříňce Bibli? To nevíte, že Bible je 
nebezpečná kniha?“ Ani nevěděl, jak daleko 
a zároveň jak blízko je pravdě. Je toho 
mnoho, co jsem prožil s Ježíšem. Viděl jsem 
zázraky obrácení tvrdých lidí. Plakali jako 
děti a prosili o smíření s Bohem. Viděl jsem 
uzdravené ze závislostí, kterým už nikdo 
z lidí nemohl pomoci. Viděl jsem a ještě 
uvidím!

Bůh také splnil poslední větu mé modlitby 
o hledání pravdy: „Aby mě povzbudili, a 
když na to budu mít, tak zase já je.“ Bůh 
mi dal dary pro službu bližním. Povolal 

mne „za pastýře Božího lidu“, tak mne 
Duch Svatý vedl během modlitby. Nevěděl 
jsem, co to je být pastýřem. Pak přišlo první 
pozvání vysvětlovat Boží slovo. Objevil 
jsem u sebe dar studovat Bibli pomocí 
otázek. Nejraději mám příběhy. Když jsem 
pochopil, že na kříži Ježíš, Boží Syn, zjevil 
svou povahu, studuji celou Bibli přes kříž 
Ježíše Krista. Toto je verš z Bible, proč mne 
Bůh zachránil: „Dal jsem se nalézti těm, kteří 
mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří 
se po mně neptali.“ Ř 10:20

Martin Ševčík
zdroj: www.jezis.cz

biblické ženy
Jairova dcera
Jairovu dcerku bych já sama do cyklu 
biblických žen asi nezařadila. Zatím jsme 
se v Nedělních listech zamýšleli nad 
dospělými hrdinkami víry, které čelily svým 

problémům v osobním či rodinném životě. 
Mary Ann Getty-Sullivanová, autorka knihy 
Ženy v Novom zákoně, se o ní zmiňuje. A to 
pro mě velice zajímavě. Doufám, že některé 
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myšlenky budou poutavé i pro 
vás...

Příběh o vzkříšení Jairovy 
dcery se pojí v evangeliích 
s příběhem ženy trpící 
krvácením. Tyto dva příběhy 
mají společných několik rysů. 
Jairus popisuje těžkou chorobu 
své dcery a Ježíš zmíněnou 
ženu v davu oslovuje úplně 
stejně: „dcero“. Dvanáctiletá 
holčička umírá a kvůli krvácení 
je dospělá žena již dvanáct let 
nečistá a nedotknutelná. Obě 
jsou „mrtvé“ a obě Ježíšův 
„dotek“ uzdraví. Tato uzdravení jsou 
veřejnou záležitostí. Svědčí o nich mnoho 
lidí!

Jméno Jairovy dcery v Bibli uvedené 
nemáme. Dočetla jsem se, že podle tehdejší 
tradice dívka získala své jméno, až když 
má syna. Do té doby se označuje ve vztahu 
k jinému muži - nejdříve ke svému otci, 
později k manželovi. Vzhledem k tomu, že 
délka života byla poměrně krátká, dětská 
úmrtnost vysoká a ženy často umíraly při 
porodu, bylo důležité, aby se dívky vdaly 
co nejdříve a měly děti, respektive hlavně 
syny. Holčičky neměly právo dědit. Když 
muž neměl syny jako dědice, jeho jméno 
vymřelo. Manželství se proto považovalo 
za povinnost a za způsob, jak dosáhnout 
nesmrtelnosti v životě potomků.  

A tak je možné, že neobvyklá zmínka o 
věku dcerky je náznakem, že Jairův žal 
mohla ještě znásobit skutečnost, že dcera 
dosáhla přiměřeného věku pro manželství. 
V jeho případě je to bytostný strach o 
nejbližšího člověka. Snad každý člověk 
podobnou bolestí prošel, prochází anebo 
dříve či později projde. Strach o své blízké a 
strach sám o sebe. Žádný člověk mu nemůže 
uniknout, nikdo nemůže proti tomuto 
dvojímu strachu zůstat netečný. Přemýšlím 
o tom, kolikrát jsem já sama ve svém životě 
těmito strachy procházela. Přemýšlím 
o množství vyslyšených modliteb za 
uzdravení blízkých, ale i modliteb, které 
nezabránily tomu, aby běh událostí šel 
směrem opačným, proti mým očekáváním.

Jairus byl jedním z představených 
synagógy. Muž s takovým postavením 
přistupuje k Ježíši nejen s vírou a nadějí, ale 
prosí ve jménu té, které si tehdejší společnost 
málo vážila. Ježíš jeho dcerku uzdravuje 
slovem. Přikáže smrti, aby ji opustila. 

V Markově evangeliu čteme, že Ježíš po 
tomto zázraku vzkříšení přikazuje lidem, 
aby nikomu neříkali, co udělal. Tento 
příkaz ale není možné poslechnout a zdá se 
i jaksi nesmyslný a nelogický. Co jako mají 
oplakávající dělat, když vidí, že se mrtvé 
dítě posadilo, chodí a jí? Tento příběh se 
připomínal a vyprávěl v prostředí rané 
církve. Ježíš často učil a uzdravoval v domě. 
Rané křesťanské komunity se totiž vytvářely 
a rostly v prostředí domácností. 

Dnes je to podobné. Lidé přicházejí k 
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Bohu s mnoha problémy a bolestmi. Někdo 
prožije úlevu brzo, jiný se trápí dál. Nijak 
nezpochybňuji význam přímluvné modlitby 
v nemoci. Jistě má svojí velikou cenu každá 
upřímně míněná modlitba, která je prosbou 
za uzdravení. Pokusme se ale za tím vším 
najít i víru ve správnost Božího řešení, 
které přináší Ježíš Kristus do našeho života 
navzdory naším předpokladům a ujištění, 
že nikdo nebude odsunut na vedlejší kolej. 
Každý se jednou dočká té úžasné chvíle, kdy 
se ukáže, že jeho víra v Ježíše Krista nebyla 

marná a zbytečná.
Tak jako Jairos slyšel ve chvíli, kdy mu 

oznámili smrt jeho dcery: „Neboj se, toliko 
věř!“, smíme stejnou výzvu a povzbuzení 
slyšet i my, když se musíme vyrovnat 
se smrtí svých blízkých nebo strachem 
z vlastního konce. Tak jako bylo tehdy 
neuvěřitelné, že by mrtvá mohla vstát, je 
dnes stejně nepochopitelné, že se naše hroby 
jednou otevřou a Bůh nás povolá k životu.

                                                      JH - NL

otázky 
Otázky o Bohu 
Co říká Bible o růstu církve?
Bible se sice nezabývá konkrétně růstem 
církve, ale velkým předpokladem je, že 
Bůh měl v plánu nejenom církev rozšířit 
do všech zemí, ale také, aby každý křesťan 
prohluboval svůj vztah k Němu a aby církev 
rostla i tímto způsobem. 

Principem růstu církve je bezprostřední 
pochopení toho, co Ježíš řekl: „Postavím 
svou církev a brány pekla ji nepřemohou“ 
(Matouš 16:18). Pavel potvrdil, že církev 
má svůj základ v Kristu: „Nikdo totiž 
nemůže položit jiný základ než ten, který 
už je položen, a to je Ježíš Kristus“ (1.Kor. 
3:11). Ježíš je také hlavou církve (Ef. 1:20-
23) a pastýřem všech, kteří do církve patří 
(Jan 10:11-12). Své ovečky vede, učí lásce, 
vyučuje k moudrosti a pevnosti ve víře. Měli 

bychom mít však na paměti, že „růst“, nad 
kterým se zamýšlíme, nemá nic společného 
s čísly.

Církev může být živá a rostoucí, i když 
se množství členů či jejích návštěvníků i 
dlouhodoběji nemění. Pokud lidé v církvi 
rostou v poznání Ježíše Krista, pokořujíc se 
Jeho vůli ve svých životech každý osobně, 
ale i jako celek, potom můžeme říct, že tato 
církev skutečně roste. Současně na jiném 
místě může církev navštěvovat každý týden 
víc a víc lidí, mít ohromný počet členů, a 
přece duchovně stagnovat. 

Růst kteréhokoli druhu má určitý 
pravidelný, ale i potřebný postup. Jako při 
jakémkoliv rostoucím organismu potřebuje 
každá lokální církev ty, kteří semínka sázejí 
(pastoři), ty, kteří semínka zalévají (vedoucí 

skupinek/učitelé v besídce…), 
ale i další laiky, kteří používají 
své duchovní dary v různých 
činnostech pro potřeby růstu 
dané církve. 

Ale stále musím mít na 
mysli to, že Bůh je ten, který 
dává vzrůst (1.Kor. 3:7). Ti, 
kteří sázejí a ti, kteří zalévají, 
dostanou každý svou odměnu 
podle jejich vlastní práce. Ale 
při růstu církve jsou potřební 
všichni jako spolupracovníci 
na Božím díle, na stavbě, které 
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Ježíš dal základ a od nás očekává, že 
ji budeme stavět nezištně a v lásce 
dál (1.Kor. 3:8-9).

Aby místní církev zdravě rostla, 
každý její člen by měl vědět, jaký 
je jeho/její duchovní dar, aby tak 
mohl/mohla fungovat na správném 
místě uvnitř těla Kristova. Mnozí 
zapomínají, že i modlitba je 
duchovní dar, a právě tento dar je 
při růstu církve velmi potřebný a 
zapadá právě do toho pravidelného 
zalévání.  V sázení, zalévání a 
následně pak i v běžném chodu 
lokální církve musí být harmonie. 

Každý den tedy musíme cítit závislost na 
Duchu Svatém, aby Jeho moc a síla mohla 
být vylita na ty, kteří sázejí a zalévají. A 
pak se dostaví opravdový Boží vzrůst. 
Když jsou přítomny tyto věci, církev bude 
prožívat opravdový duchovní růst i bez 
toho, jestli se počet členů navýší nebo ne. 
Popis živé a duchovně i početně rostoucí 
církve nacházíme ve Skutcích 2:46-47, kde 
si věřící sloužili navzájem a oslovovali ty, 
kteří potřebovali poznat Pána - „A Pán 
denně přidával k jejich společenství ty, které 
povolával ke spáse“. 

Pokud se však sázení a zalévání dostanou 
mimo harmonii a každý člen si bude dělat 
to, co sám uzná za vhodné, církvi se nebude 
dařit tak, jak to zamýšlel Bůh.

Proto, milí bratři a sestry, nezapomínejme, 
že Božím plánem a přáním bylo a je, 
abychom v církvi žili ve vzájemné lásce, 
porozumění a abychom budovali to, čemu 
Ježíš Kristus dal základ. Božím plánem 
určitě není to, abychom si podráželi nohy… 
to by bylo opakem růstu v církvi. A to Bůh 
jistě nechce! Pán nám žehnej.

LS - NL

reportáž
Příměstský tábor 
Letos opět proběhl v přístavbě a v okolí 
kostela příměstský tábor pro děti od tří do 
sedmi let. Připravovat jsme opět začali už 
v zimě - zajistit všechny vedoucí, 
kuchařky, nakoupit potřebné věci 
atd. Oficiálně byli čtyři vedoucí a tři 
pomocníci, ale každý den nám přišel 
někdo pomoct.

Celý týden nám vařily paní Helenka 
Czyloková, paní Jarka Jaworská a 
paní Anička Tuharská. Děkujeme 
jim velmi moc za to, že každý den 
plnily naše žaludky výbornými jídly 
a různými dobrotami.

Velmi děkujeme všem, kteří na 
první pohled pouze prošli kolem, 
ale ve skutečnosti pokaždé něco 

udělali. Něco přiněsli, odnesli, odemkli 
dveře od garáže, zase je zamkli, poradili, 
kde co hledat, popřípadě pro to hned zašli. 
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Tábor Spálov

Nejčastěji takhle „procházel kolem“ Milan 
Kantor, kterému bychom chtěli velmi 
poděkovat, že si na nás pokaždé udělal čas.

Téma tábora se letos točilo kolem 
stvoření světa a Noeho. Každý den si děti 
uvědomovaly, že Pán Bůh plní svoje sliby a 
mohou se na Něj plně spolehnout.

Přihlásilo se 33 dětí, z toho devět tříletých. 
Trochu jsme se tohoto počtu obávali, protože 
tolik dětí jsme ještě neměli, ale nakonec jsme 
to zvládli.

Prví den jsme se přivítali, probrali pravidla 
tábora a vymysleli názvy skupinek a 
pokřiky. První lekce byla o stvoření světa. 
Odpoledne děti vybarvovaly obrázky a 
vyráběly z nich závěsnou ozdobu a těsně 
před příchodem rodičů si šly ještě zablbnout 
ven.

Druhý den jsme se bavili o prvním hříchu. 
Učili jsme se nové písničky a opět něco 
vyráběli.  Trochu jsme se venku zchladili 
- děti se polívaly vodou z bazénku a teta 
Lidka je trochu postříkala zahradní hadicí.

Ve středu jsme vyrazili na výlet do ZOO 
Ostrava. Tento výlet byl financován z dotací 
města Český Těšín, za což velmi děkujeme 
(zbylo ještě i na páteční výlet do herny 
Gajánek v Třinci a nakoupení různých 
pomůcek a výtvarných potřeb). Prohlédli 
jsme si zvířátka, snědli dobrý oběd a nakonec 

se děti proběhly mezi vodotrysky. Potom už 
jenom převléknout do suchého a zpátky do 
autobusu. Odpoledne jsme dětem pustili 
film, aby si trochu odpočinuly a nabraly síly.

Čtvrtek jsme opět strávili v okolí kostela. 
Noe staví svůj koráb a Pán Bůh sesílá 
potopu. Děti si z jedlého papíru  a různých 
bonbónů vytvořily loďku, kterou si poté 
snědli. Odpoledne jsme opět poblbli s vodou 
a už jsou tady rodiče.

Páteční dopoledne jsme strávili ve Třinci v 
herně Gajánek, která se dětem velmi líbila. 
Děti si ve vetešnictví nakoupily hračky za 
body, které celý týden poctivě sbíraly. Tímto 
chceme poděkovat všem, kteří nepotřebné 
hračky přinesli, i těm, kteří vetešnictví 
připravili.

Záverečné rozloučení proběhlo za 
přítomnosti zákonných zástupců, tento 
rok jsme se odhodlali i ke zpěvu dvou 
táborových písní. Závěrečné promítání 
fotek uběhlo velmi rychle a poté už naše 
hlavní vedoucí zvonila na zvonec a tábora 
byl konec.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se jakkoli podíleli na přípravě tábora. 
Doufáme, že se všem dětem tábor líbil a že 
se s nimi příští rok znovu potkáme.   

Anička Chroboczková

Tyto prázdniny jsem poprvé jela na letní 
tábor Spálov. Byla jsem hrozně nadšená, že 

tam jedu, ale na druhou stranu jsem se bála, 
jaké tam budou podmínky… Můj strach byl 

však zbytečný.
Tábor se konal od 29. 7 do 6. 

8 a byl pro děti od 13 do 18 let. 
V sobotu 29. 7 byl sraz v 8:30 
u kostela, odkud jsme šli na 
vlakové nádraží a s několika 
přestupy dojeli až do stanice 
Heřmánky. Cesta do tábora 
trvala něco přes hodinu. 

První den se muselo vše 
připravit. Stavěly se týpí, stany, 
kuchyně a další věci potřebné 
k přežití. Vše bylo hotovo až 
kvečeru a všichni byli rádi, 
že si můžou sednout k ohni 
a odpočinout si. Noci byly 

www.Nedělní listy.cz  3. září 2017 8



chladné a tak většina táborníků v polovině 
tábora zjistila, že u ohně je větší teplo a spali 
radši tam.

Téma tábora byl boj o přežití a souviselo 
s knihou, kterou nám každý večer jeden z 
vedoucích předčítal u ohně. Kniha od Bruce 
Olsona nese název Bručko. 

Každé ráno byla obávaná rozcvička, na 
kterou se nikdo netěšil. Po rozcvičce mohl 
ten, kdo chtěl (většinou kluci), jít do vody a 
za to mohl dostat několik bodů. Následovala 
ranní hygiena a oblíbená snídaně. Kuchařky 
vařily opravdu výborně, a tak se každý na 
jejich jídlo těšil. Dopoledne jsme hráli různé 
hry a učili se nové věci, například vyrábět 
oštěp, střílet z luku a ze vzduchovky a plno 
dalších zajímavých věcí. 

Mohli jsme také získávat body, které nám 
potom pomohly u velkých táborových her. 
Třeba za 40 dřepů jsme dostali 20 bodů. 
Oběd byl samozřejmě výborný jako každé 
jídlo. Po obědě byl odpolední klid, který 
jsme trávili většinou ve vodě. Počasí nám 
přálo a tak jsme mohli chodit do vody každý 
den. 

Když jsme si pořádně odpočinuli, začalo 
VTH neboli Velká táborová hra. Každý z 
táborníků, kromě vedoucích a kuchařek, 
byl rozdělen do tří týmů. Týmy byly podle 
barev - žlutí, modří a červení. V těchto 
týmech se hrály VTH, za které se dostávaly 
body. Na konci tábora bylo vyhlášení bodů, 
za které byly odměny. Vedoucí měli VTH 
pořádně propracované, takže se nikdo 
nenudil. Večeři jsme opět měli výbornou. Po 
každém jídle jedna ze skupinek měla službu, 
což znamenalo, že musela umýt stoly, hrnce 

a další věci, co se zašpinily.
Každý den nebyl stejný, a tak třeba ve 

středu jsme šli na výlet. Také jsme měli třeba 
v noci VTH, nebo jsme byli přepadeni. V 
průběhu tábora odjelo a přijelo hodně lidí, 
a tak když někdo odjížděl, hodili jsme ho do 
vody.

Tento tábor byl úžasný, proto není divu, 
že se nikomu nechtělo odjíždět. Ale všechno 
hezké někdy končí a i tento tábor skončil 
a 6.8 jsme všichni v pořádku a bez zranění 
dojeli domů.

Ještě bych chtěla poděkovat za všechny 
děti - vedoucím za skvěle zorganizovaný 
tábor, kuchařkám za výborné jídlo a hlavně 
Bohu za to, že se tento tábor vůbec mohl 
uskutečnit a že nás celou dobu ochraňoval.

Už se těším, až pojedu příští rok. A kdo zde 
ještě nebyl, tak se určitě přidejte.

Markéta Schulhauserová

Tábor Pod Lipou
Zdravím! 
Jak jste si užili prázdnin? Doufám, že každý 
podle svého tak, jak vám vyhovuje :-). Já jsem 
si prázdniny užila parádně – zpříjemnila 
jsem si je horskými výšlapy, sportováním, 
brigádami a podobně. A právě o jeden 
takový „úsek prázdnin“ bych se s vámi ráda 
podělila. 

Jedná se už o tradiční, každoroční 
tábor Pod Lipou nedaleko Javorového v 

Beskydech. Je určen pro děti ve věku od šesti 
do osmi let (tedy měl by být :-D).  Pětidenní 
pobyt v chatě začal v pondělí 31.8. Kolem 
8:30 jsme odjížděli od fary z Rozvoje doslova 
s plným autobusem dětí. (Přesněji jich bylo 
29!) Když nás autobus vysadil na konečné 
zastávce, museli jsme ještě procházkou dojít 
k chatě, která je vzdálená asi tři kilometry 
od točny.  Jakmile jsme došli na místo, slova 
se ujal hlavní vedoucí Tom – představení 
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základních pravidel o 
táboře, rozdělování do 
pokojů a do skupinek. 

Po obědě se všechny 
skupinky se svými 
vedoucími sešly a měly za 
úkol vybarvit svou vlajku 
a vymyslet pokřik. Jelikož 
se celý tábor nesl v duchu 
„indiánského léta“, tak jsme 
na území měli tři kmeny: 
Apačové, Šošoni a Siuxové, 
které v následujících dnech 
soutěžily mezi sebou ve 
„VÉTÉHÁČKU“ (velké 
táborové hře). Pondělí jsme 
zakončili ochutnávkou 
indiánských jídel jako 
bizoní játra, přejetý had a 
tak dále.

V úterý ráno se ujal 
budíčku Tom, který 
vzbudil děti píšťalkou a 
následně je nasměroval 
na rozcvičku, kterou jsem 
měla každé ráno na starost 
já. (Děti, respektive starší 
slečny byly pokaždé velice 
nadšené! ;-) ). 

Po rozcvičce nás čekala 
snídaně, po snídani 
biblická lekce a po lekci 
měl každý vedoucí 
připraveného zručáka. Děti 
si mohly vyrobit indiány, 
koníky a kravičky z kolíčků, 
náramky a krásné přání 
k narozeninám. Po obědě 
následoval odpolední klid 
– každý ho trávil po svém – 
někdo na pokoji s kartami, 
dále u ping-pongu nebo 
venku. Odpoledne bylo 
VTH, večeře a ve večerním 
programu tentokrát na 
děti čekaly AKTIVITY, 
při kterých děti musely 
předvést pantomimu, 
něco nakreslit či vysvětlit 
význam slova. 
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Ve středu po budíčku, 
rozcvičce a snídani jsme 
se vydali na Javorový, ze 
kterého jsme se vrátili v 
odpoledních hodinách. 
Večer bylo překvapení v 
podobě kina! Ano, čtete 
dobře. A aby toho nebylo 
málo, každý táborník 
nafasoval do jedné ruky 
pytlík s popcornem a 
do druhé limonádu. 
Myslím, že tímto bylo 
kino velice věrohodné :-).

Ve čtvrtek ráno klasika 
– budíček, rozcvička, 
snídaně, zručák, oběd, 
odpolední klid. Tentokrát ale kmeny 
nesoutěžily ve VTH, ale s vedoucími jsme 
pro ně připravili olympiádu. Každý kmen 
musel absolvovat tyto disciplíny: chytání 
rybiček, skákání do dálky, hod šipkami, 
skákání v pytlích a střílení z luku. 

Poslední večer jsme zakončili u táboráku, 
kde se děti dozvěděly, v jakém pořadí 
skončily jejich kmeny a každé dítě dostalo 
i odměnu. V noci byla pro odvážlivce 
přichystaná ještě stezka odvahy, kterou 
museli samozřejmě absolvovat bez baterek! 

V pátek jsme odjížděli kolem 16:00. Já jsem 
si tábor opět moc užila a to i díky skvělému 
týmu, kvůli kterému tento tábor vůbec mohl 
být. 

Děkuji Jance a Jirkovi Kluskovým, 
Danči Potočkové, Natce Šmerdové, 
skvělé zdravotnici Zdeničce Szczurkové, 
pomocníkovi jak v kuchyni, tak u dětí 
Přemkovi Pallovi, kuchařkám, které v 
kuchyni trávily čas od rána do večera - 
Rutce Vavrouchové, Aničce Smugalové, 
Halince Martynkové  a hlavnímu 
vedoucímu Tomovi Kaletovi, který měl 
všechno perfektně připravené a zajištěné! A 
především děkujeme Pánu Bohu, který nás 
celý týden ochraňoval a staral se o nás. 

PS: Za celý týden nám pršelo asi jen deset 
minut ve čtvrtek, jinak svítilo sluníčko. 

Doufám, že příští rok repete! 

                                       Tereza Humplíková

pro chytré hlavy
Vzpomínky na prázdniny
Jakub, Honza a Tomáš vyprávějí, jak dlouho 
byli na letní prázdninové cestě. Všichni 
dohromady byli pryč 90 dní. Vypočítej, jak 
dlouho byl každý z nich na cestě.

Jakub: „ Já byl pryč nejdéle!“
Honza: „ Byl jsem pryč o deset dní déle než 
Tomáš.“
Tomáš: „Byl jsem pryč dobu o polovinu 
kratší než Jakub.“

Správná odpověď:
Prázdninová cesta trvala Jakubovi 40 dní, 
Honzovi 30 dní a Tomášovi 20 dní.
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fotoreportáž
Festival United
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ze života sboru
Křty, pohřby, jubilanti
Srpnové křty
Filip Konieczný

Srpnové pohřby
Marcela Koudelová
Rudolf Jedzok
Dana Morawiecová
Josef Prymus
Karel Wojnar
Šťěpánka Nohelová
Adéla Twardková
Stanislav Sikora
Pavel Čmiel
Anna Čmielová

Žofie Gruszczyková

Zářijoví jubilanti
Lydie Polcerová
Dáša Pyszková
Marie Urbaniecová
Václav Kisza
Emilie Pawlicová
Karel Pszczolka
Bronislava Baronová
František Kolek
Ladislav Hajzer
Štěpan Brestovanský
Irena Schebestová

Oznámení
Prosíme rodiče, aby své děti s datem 

narození 2004 a starší přihlašovali na 
konfirmační vyučování, které bude probíhat 
během školního roku 2017-18 každý pátek 

od 15:30. První schůzka proběhne v pátek 
8.9.2017 v 15:30 v sále přístavby kostela 
Na Rozvoji. Přihlašujte prosím své děti 
telefonicky, mailem nebo v kanceláři sboru.
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Slezská církev evangelická a.v. slaví 
17.9.2017 v Těšíně (po obou stranách Olše) 
svůj evangelický den k výročí reformace.

Program:
10:00 – Bohoslužba v Ježíšově kostele na 

Vyšní bráně
10:30 – 12:00 – Nedělní besídka pro děti 

-    Společný začátek v kostele. 10:30 – 
přesun dětí do nedělní školy po vystoupení 
a požehnání, prostory Sborového domu 
Těšínské evangelické farnosti - Plac 
Kościelny 6

12:00 – Oběd bude vydáván v areálu okolo 
kostela na Vyšní bráně, stravenky za 50 kč 
můžete zakoupit ve všech farních úřadech 
SCEAV a na ústředí SCEAV

12:00 – 13:30 - prohlídky Muzea 
protestantizmu, nachází se v budově kostela 
na Vyšní bráně. Začátky prohlídek ve 12:00, 
12:30 a 13:00

14:00 – Stezka odvahy pro děti, park A. 
Sikory, poznávací aktivity, zábavné atrakce 
pro děti

 14:30 - DOPROVODNÉ AKCE
 Petr Jašek – beseda s pracovníkem Hlasu 

mučedníků vězněným v Súdánu – velký sál 
DVC

Mgr. Daniela Fiačanová – přednáška o 
ženách reformace – Studovna budovy „B“ 
Slezské diakonie  

Prof. Józef Budniak, dr. Jerzy Sojka a další 
– diskusní fórum o aktuálnosti reformace 

církve – sál ústředí SCEAV
prohlídky Muzea protestantizmu v DVC - 

začátky prohlídek ve 14:30, 15:00, 15:30
14:30 - „Sejšn“ pro mládež - Oslava 500. 

narozenin reformace s titulem „Kde chceme 
církev vidět za 20 let?“ – Kino Central

17:00 – Koncert Janáčkovy filharmonie 
Ostrava – kostel Na Nivách, koncert 
je pořádán v rámci Svatováclavského 
hudebního festivalu, na programu jsou 
skladby J. S. Bacha, Čtyři vážné zpěvy J. 
Brahmse a symfonie č. 5 „Reformační“ F. 
M. Bartholdyho, vstupenky za 180, 120 a 50 
Kč budou k zakoupení na Farních úřadech 
SCEAV a v obvyklých předprodejích

17:00 - Divadelní představení Malý princ 
- KASS Střelnice, představení pro děti i 
rodiče, vstupné zdarma

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/.

4. listopadu se v našem sboru bude konat 
mezidenominační konference žen Od 
dívky  až po babičku. Hlavní řečnicí bude 
paní Mária Wiesnerová. Více informací 
bude v říjnových Nedělních listech. 

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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