
Slovo editora
Milí čtenáři, 
Vánoce jsou tady a my jsme pro vás 
připravili číslo trochu nadějné, trochu 
smutné, trochu veselé, trochu poučné. Užijte 
si krásné svátky narození našeho Pána. 
Hned v úvodu vás čeká silné vánoční 
svědectví z období první světové války. 
Je na nějakou dobu poslední. Svědectví, 
která jste vždy mohli vídat jako úvodník, 
tímto číslem končí. Od ledna pro vás máme 
připraveno zase něco jiného. 
Jako vždy jsme pro vás nachystali také 
biblickou ženu a vánoční otázky. 
A abychom se dozvěděli o Vánocích 
něco nového, třeba to, jak je slaví i jiní, 
vyzpovídali jsme Alu Pilch. Povyprávěla 
nám o polských Vánocích, jejich tradicích, 
dobrém jídle i o vánočních překvapeních, 
která ji čekala, když se přestěhovala do 
České republiky. 
Pokud byste chtěli přispět, ať už hmotně 
nebo finančně, na vánoční sbírky, máme 
pro vás dostatek informací. 
Požehnané svátky vám jménem celé redakce 
přeje Jana Foberová 

Vánoce v zákopech
Můj dědeček mi vyprávěl neobyčejný příběh,  
který zažil, když jako mladíček musel rukovat, 
aby bojoval za rakouské mocnářství, kterého, 
jak říkal, „měl plné zuby“. A já bych rád tenhle 
příběh uchoval...

Zasněžené pláně vypadaly idylicky, krev z 
minulých bojů se vsákla. Měl jsem tehdy na 
starosti kousek svahu. Tam, kde končil můj 
úsek, seděl zase jiný voják, a kde končil jeho 
úsek, seděl další se svým kulometem. Můj 
úsek byl zvlášť důležitý, stezka ve skalní 
soutěsce. Nečekal se žádný útok. Tehdejší 
válčení za první války bylo nesmírně kruté, 
přesto se jisté starodávné obyčeje často 
zachovávaly. A k nim patřilo „nebudit 
Ježíška“. Tak se tomu aspoň na naší straně 
fronty říkávalo.

Přestalo sněžit. Z vysokých sněžných 
oblaků klesaly jenom vločky ticha. A vtom - 
útok! Vyletěly světlice. Vzlétly dělostřelecké 
granáty. Z druhé strany, „nepřátelské“ 
strany, vyběhli vojáci. Copak o to, vymyšlené 
to měli dobře. Nepředpokládali jsme, že by se 
o vánoční noci přestalo zachovávat nepsané 
příměří, a právě tento úsek fronty mohl být 
průlomový, kdyby se nepřátelům podařilo 

na tomhle svahu vyřadit naši obranu, mohli 
touto štěrbinou, jako prasklinou ve vodní 
hrázi, protékat jejich jednotky do našeho 
týlu a obejít nás zezadu. Dostat nás tím do 
neproniknutelného sevření a napadnout nás 
pak zepředu i zezadu, zkrátka ZNIČIT.

Díval jsem se na vojáky, běží s puškami, 
na nich mají nasazené bajonety, pádí 
proti mému úseku fronty – a já sedím za 
kulometem… Stačí..., stačí, abych začal 
střílet! Měl jsem dobré postavení. A z mého 
místa jsem v poměrně jasné štědrovečerní 
noci mohl střílet na jisto, jako bych byl u nás 
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doma na pouťové střelnici. 
Chvilka – a všichni ti, kdo 

se v tuhle chvíli drápou 
proti mně na svah, budou 
mrtví. Představil jsem si, 
že budou MRTVÍ. Seděl 
jsem za kulometem a 
uvědomoval si – tohle jsou 
možná poslední minuty 
mého života. 

V novinách se objeví 
zpráva: „Při útoku na 
přesunuté posice našeho 
zákopového opevnění 
padl ten a ten…“ Ten a ten? JÁ! Každý, 
kdo za nějaké války padne, je přece nějaký 
JÁ. Možná ani nenapíší jméno. Někdy se 
píše jenom počet padlých, mrtví se jako by 
proměňovali do číslic. 

Představil jsem si, že každý z těch, co na 
mě běží, aby mě zabili, zastřelili, probodli 
bajonetem, má jistě někoho, kdo ho má rád. 
Někoho, kdo dostane zprávu o jeho smrti. 
Otevře dopis, rozpláče se. Uvědomí si, že 
ten, kdo padl, jej miloval a ti dva se už nikdy 
na tomto světě neshledají…

Samozřejmě, nemudroval jsem přímo 
takhle, to ne, na to nebyl čas v tom moři 
záblesků ze světlic, z dělostřeleckých salv, 
provázejících útok. Vnímal jsem myšlenky 
pouze v podobě rozplývavých pocitů. 
Nemyslel jsem si to, ale cítil. Tak jasně, jako 
jsem cítil, že jestli nějaká z těch kulek, co 
bzučí kolem mě, se do mě trefí, bude jednou 
stát listonoš s mým úmrtním oznámením 

před naším domkem. Listonoš, pan Bodlák, 
rozpačitý jako vždy, když přináší… smrt…

Zkrátka, díval jsem se upřeně na roj 
střelců běžících proti mně a nestřílel jsem. 
Ani jednou jsem nevystřelil. Ne, nebyl 
jsem pacifista, kdepak. Tohle byl sice můj 
první „válečný křest“, do té doby jsem ještě 
nikdy na nikoho nevystřelil, nikoho neranil, 
nikoho nezabil. A možná, kdyby nebyla 
právě štědrovečerní noc, stiskl bych spoušť 
kulometu, jako ji stisklo v jiných zemích v 
těch dnech tolik lidí a za chvilku by z těch 
vojáků, co se na mě řinuli po zasněženém 
nočním svahu, z těch, co přicházeli, aby mě 
zabili, by pro mě nebyl nebezpečný už ani 
jeden. Všichni by leželi nehybně, nebo by se 
svíjeli na zmrzlé italské hlíně. A já bych byl 
živý. 

Ale střílet na někoho o Vánocích? Seděl 
jsem u kulometu a nestřílel. Zabijí mě. Co se 
dá dělat. Nikoho nezabiju. NEMOHU. Zabít 
mě mohou. Ale přinutit mě, abych já někoho 

zabil – nemohou. Mžikl 
jsem na hodinky. Byla 
přesně doba, kdy u nás 
doma, kdesi v dálce, pod 
těmi samými hvězdami, 
pod kterými se na mě 
řítí s bajonety cizí vojáci, 
sedí mí blízcí v našem 
venkovském kostele a 
zpívají, jsou právě na 
půlnoční. Kolik jich asi 
myslí na mě? 

Seděl jsem u kulometu 
a nestřílel. Cítil jsem 
takovou – ani ne „blízkost 
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Boží“, to by bylo v tu chvíli slabé, hodně 
slabé slovo. Cítil jsem takovou jednotu, 
jednotu s Pánem života, jakou jsem nepocítil 
nikdy předtím ani potom. NEVYSTŘELIL 
JSEM. 

Viděl jsem za dobu, kdy jsem byl na 
vojně a pomáhal jsem v lazaretu, několik 
strašlivých umírání, viděl jsem těla, která 
byla tak rozbitá, že jsem nechápal, jak se v 
nich ještě může držet život. Viděl jsem tolik 
průstřelů a mohl jsem pozorovat tolik ran, 
jaké způsobily našim vojákům bajonety. 

Uměl bych si představit, že nyní se i já 
stanu jedním z těch, co v nejlepším případě 
budou ležet v nemocničním sále, ale 
pravděpodobně se na něj ani nedostanou. 
Naloží je na fůru a odvezou do nějaké jámy. 
Tady se nepohřbívalo s poctami a salvami, 
mrtvých bylo na italské frontě tolik…

Zavřel jsem oči. Nechtěl jsem vidět toho, 
kdo do mě vrazí bajonet. A pak..., pak jsem 
zaslechl hlasy. Mateřštinu. Nechápal jsem, 
že na mě útočí naši. „Kucííííííí, neblázněte, 
tady jsme my!“ Zařval jsem a volal to znovu 
a znovu. Běžící vojáci mě zaslechli. Zastavili 
se. Zavolal jsem číslo svého regimentu a 
svoje jméno a svou hodnost. Vojáci stáli na 
zasněženém svahu, mlčeli...

Po válce jsem se vydal do vojenských 
archivů, abych zjistil, jak bylo možné, že 
nějaký velitel vydal nesmyslný příkaz, aby 
naši vojáci zaútočili na naše vojáky. Žádný 
doklad jsem o tom nenašel. Nebylo divu. 
Hodně materiálů se skartovalo a myslím, 
že ti, kdo byli odpovědní 
za tento absurdní rozkaz, 
se sami a včas postarali, aby 
doklady o něm zmizely.

Když jsme se dozvěděli, 
že bychom byli pobili 
sami sebe, někteří se 
rozběsnili. Jiní se dali do 
smíchu. Uvařili jsme čaj ve 
velkém kotli a proseděli 
jsme tu štědrovečerní noc 
v neznámé italské krajině. 
Zpívali jsme, modlili se. 
Skrývali jsme se v zákopech, 
co kdyby nepřítel zaútočil i 
v tuto noc. Kdyby, jak se 

naším vojenským žargonem říkalo, přece 
jenom „Ježíška probudil“. Tuto noc jsme 
přežili, ale co zítra ráno?

Běží ke mně mladík. Nejdřív ho v tom 
šeru a v plnovousu, jaký si na vojně dopřál, 
nepoznávám, pak jsem ho poznal. „Rudo!“ 
Syn starosty z jedné jihomoravské vesnice, 
kam jsem párkrát přijel k příbuzným na 
prázdniny. Můj vzdálený bratranec. Mrazilo 
mě. Kdybych vystřelil, byl bych zabíjel 
nejenom krajany. Byl bych zabil i kamaráda, 
byl bych zastřelil jediného syna našeho 
dobrého známého, Rudu starostovic!

Svítalo. Po opraveném telegrafním 
vedení přišla zpráva, že se jednotka, která 
„nedobyla naši pozici“, má přemístit zpět 
na své „výchozí stanoviště“. Žádná omluva, 
žádné vysvětlení. Vojáka potrestají, když 
nemá dobře vyčištěný knoflík uniformy, 
generála nepotrestají, když nechá nesmyslně 
padnout celou svou jednotku. Pak jsem 
bojoval dál a další léta, dostal jsem se i do 
zajetí...

Ještě dlouho vyprávěl dědeček o svých vojenských 
anabázích. O těch věcech se dá dočíst, lze je 
nalézt v tolika knihách, svědectvích. Ale mě 
zaujal hlavně tenhle bod… štědrovečerní chvíle. 
Symbol? Jistě, VELIKÝ  SYMBOL.

Člověk se nemá ptát, na koho střílí, vždycky 
střílí na nějaké JÁ. Kdyby dědeček nezaslechl 
mateřštinu, rozstřílel by oddíl svého národa, 
oddíl své vlastní armády. Co by se mu stalo? Na 
tomto světě asi nic. Ututlalo by se to. Ale… na 
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onom světě? Na onom světě nelze nic UTUTLAT.
Co kdyby dědeček byl v onu štědrovečerní noc 

začal střílet na cizí jednotku, kdyby na jeho kótu 
byly vyslány jednotky cizí armády, aby dědečka 
opravdu zabily. Změnilo by se vlastně příliš? 
Tekly by slzy jiným matkám po padlých synech. 
Ale slzy matkám by tekly! Opět by dědeček střílel 
do lidí, kteří by cítili bolest, umírali, leželi zoufalí 
na zmrzlé italské hlíně. Jen by mluvili jinou řečí. 
Ale srdce všech lidí mají stejnou mateřštinu. 
Bolest všech lidí má stejnou mateřštinu.

Byla zase štědrovečerní noc. Naše rodina seděla 
kolem stolu a děti se smály a v dálce žilo tolik 
rodin, které žily díky tomu, že dědeček jednou 
nevystřelil. Kolik strun života by se přetrhlo, 
kdyby byl střílel. Kolik míst u štědrovečerních 
stolů by bylo prázdných. Kolik dětí by se nesmálo 
u vánočních stromků – nenarodily by se.

Na zdi pokoje, ve kterém máme vánoční strom, 
je zavěšená podobizna našeho dědečka, kolorovaná 
válečná fotografie. Dívám se na ni. Dědeček se 

díval kdesi v Itálii přímo do objektivu fotografa 
a tak nyní jeho pohled vypadá, jako by se díval 
do očí tomu, kdo pozoruje fotografii. Dívá se mi 
do očí. Dívám se mu do očí. Dědeček se trochu 
usmívá. Trochu, jak se mi zdá, ironicky. Jako 
by jeho pohled říkal: „Ať vystřelíš na kohokoliv, 
vždycky jsi vystřelil na nějaké JÁ.  Ať ublížíš 
komukoliv, vždycky jsi ublížil nějakému JÁ. 
Ať kvůli tobě cítí v tuto chvíli úzkost, smutek, 
samotu, kdokoliv, vždy kvůli tobě je zraněný 
nějaký JÁ.

Eduard Martin 
(poznámka redakce: vlastním jménem Martin Petiška, 

syn spisovatele Eduarda Petišky)
  
Se svolením zpracováno podle knihy: Je 

tu přece Ježíšek, z povídky Válečné Vánoce, 
vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
Redakčně upraveno.

biblické ženy
Sehnutá žena se může napřímit
Lk.13,10-17; Mk.3,1-6; Lk.6,6-11; 14,1-6; 
Mt.12,9-14

Uzdravení této ženy je důvodem k diskusi o 
Zákonu, především pokud jde o zachovávání 
soboty. V evangeliích jsou popsány různé 
situace, ve kterých se Pán Ježíš vyjadřuje 
ke sporným otázkám. V tomto případě je 
problémem zachovávání soboty a otázka, 
kdo má autoritu definovat, co je dovoleno a 
co zakázáno, aby se zachovávala sobota tak, 

jak udává Zákon. 
V Markově evangeliu Mk.3,1-6 čteme 

o člověku s odumřelou rukou, který byl 
uzdravený v sobotu v synagóze. Tyto 
příběhy mají společné to, že uzdravení 
se děje v sobotu a v synagóze a vyvolává 
diskusi mezi Ježíšem a Jeho nepřáteli o tom, 
co je dovoleno činit v sobotu. 

Lukáš popisuje ještě jeden podobný 
příběh. Ale tentokrát se uzdravení koná v 
domě jednoho z předních farizeů, byla opět 

sobota a uzdravený 
byl člověk trpící 
vodnatelností. Závěr je 
stejný. Pán Ježíš se ptá, 
je-li dovoleno v sobotu 
pomoci zvířeti. Reakcí 
na tuto řečnickou 
otázku je zahanbení 
Ježíšových nepřátel 
a radost „davu“. 
Sehnutá žena a další 
lidé jsou uzdraveni, 
ale Ježíšovi protivníci 
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otázky 
Otázky o Bohu 

se proti Němu ještě víc zatvrdí.
Uzdravení v sobotu je vyjádřením autority 

pána Ježíše.
„SYN ČLOVĚKA JE PÁNEM NAD 

SOBOTOU“/ Lk.6,5/.
Bezprostřední reakce uzdravené ženy 

nespočívá v tom, že se zarazí a přemýšlí, co 
je za den, je to den na oslavu Boha a ona to 
ví.

RK - NL

Je slavení Vánoc Božím příkazem, nebo 
tradicí vymyšlenou lidmi?

Období Vánoc bylo kdysi pro pohany 
především oslavou zimního slunovratu, 
který byl spojen s mnoha zvyky a tradicemi. 
Křesťanská církev se nejdříve pokoušela 
původní pohanské oslavy zrušit, ale protože 
byly mezi lidmi dlouhodobě a tím pádem i 
hluboce zakořeněné, nedařilo se jí to. 

Křesťanští představitelé se tedy rozhodli 
oblíbené období slunovratu využít pro 
oslavy narození Ježíše Krista a vánoční 
svátky soustředili právě do období oslav 
slunovratu. Vánoce byly křesťanskou církví 
uznány jako církevní svátky ve čtvrtém 
století našeho letopočtu a postupně se 
staly důležitou součástí kultury všech 
křesťanských národů. Přibližně od 16. 
století se slaví v takové podobě, jak je známe 
v současnosti, ale jak sami víme, pohanské 
prvky v nich stále zůstaly.

Pro křesťany je závazné to, co učí Bible a 
v Bibli žádnou výzvu k 
tomu, abychom oslavovali 
narození Ježíše Krista, 
nenajdeme. Jediné, co v 
Písmu vidíme, je prvotní 
církev, která se schází v 
den, kdy byl vzkříšen Pán, 
tedy v neděli, a společně 
uctívá vzkříšeného Krista. 
Ale nevidíme, že by 
původní novozákonní 
církev nějak slavila 
Vánoce nebo jakýkoliv 
jiný svátek (dokonce ani 
Velikonoce, což biblický 
svátek je). 

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou 
radost, která bude pro všechen lid.“ (Luk. 
2,10)

Tohle by pro křesťany měl být ten pravý 
vánoční pozdrav. Ovšem, jak již bylo 
zmíněno, Vánoce jako takové nejsou 
v pravém slova smyslu křesťanským 
svátkem. Jsou to svátky ustanovené lidmi 
a nikde v Bibli o nich nenajdeme žádnou 
zmínku. Jejich původ je tedy dost nejasný. 
Přesto Písmo ohledně Kristova narození 
nemlčí. Mluví o něm jak Starý zákon, tak 
i Nový zákon. Vánoce tedy tradičně patří 
ke křesťanství, protože si připomínáme 
narození Pána Ježíše Krista. Vánoční příběh 
je o Spasiteli, který zachrání všechen lid z 
jeho hříchů. A v tomto slova smyslu je to 
velmi dobrá tradice, protože to je oslava 
narození Páně a děkování za největší Dar, 
který nám Bůh dal. Je to zároveň dobrá 
zpráva - evangelium. 

Když Josef chtěl propustit Marii, protože 
zjistil, že je těhotná, anděl z nebe mu řekl 
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tato slova:
„Josefe, synu Davidův, neboj se 

přijmout Marii, svou manželku; 
neboť co v ní bylo počato, je z 
Ducha svatého. Porodí syna a 
dáš mu jméno Ježíš; neboť on 
vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“. 
(Mat. 1,20-21)

Dnes se nám tento rozměr Vánoc 
vytrácí, a proto bychom si ho 
měli připomínat. Vánoce se i pro 
křesťany stávají komerční a marketingovou 
záležitostí, jíž vévodí malý ježíšek, 
nebo tlustý vousatý chlapík v červeném 
oblečení, který jezdí na saních tažených 
soby. Vánoce jsou stále méně spojovány s 
narozením Krista. Jsou nahrazovány jinými 
„zajímavostmi“ a podstata – narození 
Spasitele – jim uniká. 

Jeden britský kněz řekl - „Ztratili jsme 
Vánoce, stejně jako jsme ztratili Velikonoce 
a měli bychom tento výraz úplně vypustit, 
protože už dávno ztratil svůj posvátný 
význam. Sebrali nám ho už dávno a my si 
to musíme pouze uvědomit a přijmout to. 
Vánoce nám prostě unesl Santa na sobech“. 
Možná se nám to zdá trochu „přitažené 
za uši“, ale když se nad tím zamyslíme, 
tak zjistíme, že je na tom kus pravdy… 
Zmiňovaný kněz dále tvrdí, že tím nechce 
říct, že by křesťané měli přestat Vánoce 
oslavovat. Ba naopak, chce, aby věřícím 
zůstal dostatečný prostor pro oslavu Božího 

narození, ne však v tak komerčním duchu, 
do jakého se Vánoce postupem času dostaly. 
Z Ježíše se totiž stal jen maličký ježíšek, 
který dětem nosí dárky a mnohdy nic víc… 
Předpokládám, že takovou oslavu narození 
Páně zakladatelé vánočních svátků v 
úmyslu neměli.

V současnosti naše tržní společnost 
má zcela určitě své vlastní důvody, proč 
každoročně očekává vánoční svátky. Zdá 
se, že každý rok se obchodní centra zdobí 
a spouštějí svou reklamní kampaň dříve 
a dříve. Cílem samozřejmě je, abychom 
nakoupili více dárků a utratili více peněz. 
Přiznejme si, že pro mnohé lidi se pak 
Vánoce mění v čas shonu, práce a vyčerpání 
a vlastní význam Vánoc, to, proč tento 
svátek slavíme, se ztrácí. 

Navraťme se k té původní vánoční tradici 
oslavy narození Páně a napomozme tomu, 
aby Vánoce nebyly komerční záležitostí, 
ani ohňostrojem sobectví, smyslnosti a 

obžerství, ale prostou 
připomínkou Kristova 
narození. Neslužme 
pochybné tradici 
Vánoc spojené s 
mnoha pověrami, 
nebo i se snahou 
jen nalákat lidi do 
církevních budov 
nebo ukonejšit jejich 
svědomí tím, že se 
k sobě několik dní 
budou chovat hezky, 
ale pojďme sdílet s 
druhými biblickou 
zvěst, poselství 
evangelia, které mluví 
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rozhovor
Jaké jsou polské Vánoce?

o narození Krista - Spasitele a Vysvoboditele 
z hříchů.

Takže i přesto, že o Vánocích se v Písmu 
opravdu nepíše, jsem ráda, že tento svátek 
můžeme svobodně slavit a chci vám popřát 
krásnou adventní i vánoční pohodu a 
radostnou oslavu narození Páně, protože si 
myslím, že dobré tradice se mají dodržovat. 

Na závěr ještě dodávám přání, které jednou 
řekl moderátor v Českém rozhlase, s tím, 
že se mu velmi líbilo a podle mě velmi 
zapadá do dnešní doby (podotýkám, že ten 
moderátor není obrácený křesťan).

„Přeji vám, aby k vám přišel bohatý ježíšek, 
ale také alespoň na chvíli chudý Kristus“.

LS - NL

Už jsme se v Nedělních listech věnovali norským i loni skotským Vánocům. Letos 
zabrousíme jen o pár kilometrů dál od našeho města. K našim nejbližším sousedům, za 
řeku do Polska. O rozmanitých polských Vánocích, spoustě jídla i čokoládových čertech 
jsme si povídali s osobou nejpovolanější – Alou Pilch. 

Jak Poláci prožívají advent? 
Většinou je to čas zamyšlení, často i čas 
postní. Třeba moje babička držela půst, a 
to nejen co se týká jídla, ale i modlitební. Já 
pocházím z německé rodiny a u nás doma 
nebyly ani žádné adventní svíčky, ani 
pečení. To jsme nedodržovali. Advent byly 
společné bohoslužby, čas na čtení Bible, 
společné zpívání. 

Peče se v Polsku cukroví?
Jen na Slezsku. Já pocházím ze středního 
Polska, tam to nikdo nezná. 

Jak jste se připravovali na 
Vánoce?
V mé rodině jsme se na 
Vánoce nepřipravovali 
během celého adventu, 
nekonalo se žádné 
pečení, uklízení, zdobení. 
Přípravy se konaly až 
týden před Vánoci, dům 
se uklidil. A samozřejmě 
jsme měli stromeček. U 
mé babičky, která bydlela 
na staré farmě, dokonce 
stromeček visel od stropu. 
Tento zvyk pochází z 
Německa. Stromeček 

nebyl velký, visel nad postelí. A na něm byly 
ořechy, jablíčka, bonbony. Žádné baňky. 

Kdy je zvykem zdobit stromeček?
Na Štědrý den. Měl by vydržet do Tří králů, 
pak už se uklízí. 

Jaké jídlo na Vánoce chystáte?
Polsko je strašně namíchané, velký vliv tam 
má katolictví. Katolíci držívají půst, my jako 
evangelíci jsme ho nedodržovali. Neměli 
jsme ani dvanáct chodů, jak to někteří mívají. 
U nás byla polévka, červený boršč. Bývaly 
i pirohy. Babička měla třeba polévku se 
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sušeným ovocem a nudlemi. Každá rodina 
to má jinak. A pak Poláci také mívají kapra. 
Ne s bramborovým salátem jako tady, ale s 
bramborami. 

V naší rodině dodržujeme spíš zvyky z 
manželovy rodiny. Moje tchyně napeče 
cukroví. Jako polévku jíme boršč, občas 
houbovou. 

Já připravuju „močku.“ Nevypadá moc 
pěkně, protože je hnědá, ale je moc dobrá. 
Upeču perník, ten se pak namočí, rozmixuje, 
přidají se ořechy, sušené hrušky a jablka, 
fíky, lískové a vlašské ořechy, mandarinky. 
Také tam dáváme kompot, angreštový 
nebo jahodový, švestky, broskve, čokoládu. 
Vypadá to jako brija, ale dělám toho přes 
deset litrů. Také dělám obrovský hrnec 
kompotu ze sušeného ovoce. 

Držíte nějaké vánoční tradice? 
Pod ubrus se dává seno. A na stůl během 
štědrovečerní večeře prostíráme jeden talíř, 
příbory a šálek navíc pro neočekávaného 
hosta. Říká se, že nikdo by Vánoce neměl 
slavit sám. Děláme to s vědomím, že může 
někdo zaklepat, a pustíme ho. Pozýváme 
také lidi na večeři, ale zatím se nám 
nepovedlo nikoho přesvědčit. Všichni říkají, 
že nechtějí porušit náš soukromý čas. 

Kdo v Polsku nosí dárky?
Je to různé. Třeba v Krakově se říká, že 
andílek, jinde Mikuláš nebo hvězda. 

Jak vypadá Štědrý večer?

Na Štědrý večer je tím nejdůležitějším 
večeře. Dáváme si záležet, aby stůl byl hezky 
upravený, prostřeme nejkrásnější ubrus i 
nádobí, rozsvítíme svíčky. Jsme také hezky 
oblečení, jako na svatbu. 

Začínáme čtením Bible, pak si přejeme a 
lámeme oplatky. Je to krásný večer, nikam 
nespěcháme. Jídla nemáme hodně, ale je to 
to, co máme rádi. Kapr, polévka, makový 
závin, cukroví. Potom rozdělujeme dárky 
a zpíváme koledy. I já, která moc nezpívám 
:-). 

Pro Poláky je to ten nejdůležitější a nejhezčí 
večer v roce. Bylo pro mě překvapením, že 
v Česku to lidé kolikrát až tak neprožívají. 
A také jsem se divila, že tady nejsou 
bohoslužby na Štědrý večer. V Polsku 
bývají evangelické bohoslužby odpoledne, 
my jsme na ně chodívali, a pak byla večeře. 
Katolíci zase mají prvně večeři a pak jdou na 
půlnoční.

 
Chodí skoro všichni na Štědrý den do 
kostela?
Ano, dá se říct, že ano. I rodiny, co normálně 
nechodí, přijdou. 

Je zvykem, že se na Štědrý večer sejde širší 
rodina?
Říká se, že celá rodina musí být ten den 
spolu. Občas je to šílené. Mladí manželé 
po svatbě si skoro nemůžou udělat večeři 
u sebe doma, protože každý čeká, že mladí 
přijdou k nim. 

Často je to takové putování se spoustou 
jídla. My jsme také párkrát 
řekli, že uděláme večeři u 
nás, ať rodiče přijedou, ale 
maminky byly naštvané. Každý 
totiž udělá hromadu jídla, chce 
ostatní pohostit, každý čeká, 
že děti přijdou k nim. A večeře 
jsou obrovské. 

Mám jednu kamarádku na 
Slezsku, doma jich je šest, ona 
s manželem, děti, rodiče. A 
kupovali 25 kilo kapra. To je pro 
mě nepředstavitelné. Ale pro ni 
zase bylo nepředstavitelné, že 
my máme jen jednoho.
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A první svátek vánoční?
Ráno jsou zase bohoslužby, 
kolem deváté, desáté. Pak 
bývá slavnostní oběd. 
Většinou doma, sejdou se 
rodiče s dětmi, žádné větší 
návštěvy nebývají zvykem. 
Je to spíš soukromé. 

Překvapilo tě něco na 
českých Vánocích?
Rozdílné je třeba to, kdy se 
konají vánoční koncerty. 
V Polsku do Vánoc 
neuslyšíte žádné koledy. 
Ty se začínají zpívat až 
na Štědrý den. Vychází to 
asi z toho, že katolíci dělávají koledu, farář 
navštěvuje rodiny a zpívá se. Koncerty pak 
bývají celý leden. 

Mně to přijde ale víc přirozené tak, jak je 
to tady. Začíná advent, začínají se zpívat 
koledy. V Polsku se během adventu hrají jen 
vánoční písně, koledy nikdy. 

Překvapilo mě, že tady je hodně adventních 
věnců. A mají je i lidé, kteří Vánoce příliš 
neprožívají, nechodí do kostela, ale stejně 
věnec koupí a zapalují svíčky. V Polsku se 
věnce až tak neprodávají, teď už sice víc, ale 
předtím to nebývalo zvykem. Vždycky se 
říkalo, že to je německý zvyk. My jsme sice 
věnec v kostele jako luterská církev měli. 
Čtyři svíce, které by měly být červené, a na 
Štědrý večer se doprostřed dala ještě jedna 
velká. Ale jinde se to nedělalo. Tady mě 
opravdu překvapilo, když jsem viděla, že 
jsou věnce všude v květinářstvích. V Polsku 
by ještě nedávno nikdo nevěděl, co to je. 

A další věc, prodávají se tu nejen 
čokoládoví a perníkoví Mikulášové, ale i 

čerti. To by v Polsku nikdo nekoupil. Je to 
takové zesměšňování ďábla, uděláme z něho 
pohádkovou postavičku a nepřemýšlíme 
nad tím, že je skutečný. 

Dá se říct, že když je Polsko více 
nábožensky zaměřené, Vánoce jsou tam 
méně komerční?
Určitě ne. Připadá mi to stejné. Ještě mě tady 
překvapilo to, že hodně lidí nevěří v Boha, 
řeknou to narovinu, málem se tím chlubí, ale 
stejně se věnují třeba charitě. 

Teď jsem v rozhlase slyšela, že se koná 
krásná akce, Ježíškova vnoučata, lidé 
obdarovávají starší, je to krásná akce. A 
zapojí se i ti, pro které Ježíš často nemá 
smysl, nevěří v něj. Často si myslím, že to 
lidé někde v hlavě mají. To svědomí, že Bůh 
existuje, že žije. 

Více než Vánoce mám ale raději Velikonoce. 
Neřeší se úklid, dárky, jídlo. Nic se netřpytí. 
Ale hlavně, Velikonoce jsou oslavou naděje. 

JF - NL

zamyšlení
Dorost a já
Do našeho dorostu chodím už druhým 
rokem. Začal jsem jej navštěvovat hned po 
mé konfirmaci. Přiznám se, že před ní jsem 
nebyl věřící, neznal jsem Boha. Nevěděl 
jsem, že pro mě Ježíš zemřel na kříži. K víře 

jsem od malička vedený nebyl a uvěřil jsem 
až na konfirmační přípravě. Poznal jsem 
Boha, ale bez pravidelného navštěvování 
dorostu bych pravděpodobně na Boha 
zapomněl a odvrátil se od Něj. 
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vánoční dar Nedělních listů
Alexandr Fojcik
Nastal nám předvánoční čas - a jak už je pěknou tradicí, Nedělní listy i letos věnují 2000 Kč 
někomu potřebnému. Tentokrát je to Alexandr Fojcik, před nímž a jeho rodiči smekáme. 
Přečtěte si Alexandrův příběh. 

Chtěli jsme se s vámi podělit o náš životní 
boj a příběh a poděkovat vám za finanční 
dar pro našeho syna Alexandra.

Náš příběh začal v dubnu 2013, kdy se nám 
narodil náš milovaný Alexandr ve 24. týdnu 
těhotenství. Vážil pouhých 550 gramů a 
měřil 25 centimetrů. Pamatuji si na ten 
den jako dnes. Přiběhl jsem do nemocnice 
a má žena už jela na sál z důvodu akutní 
sekce. Náš syn Alexandr byl po porodu 
krátkodobě resuscitován a hned převezen 
na neonatologické oddělení do Ostravy.

A tak začal náš boj… Hned ten den jsem 
jel do Fakultní nemocnice Ostrava za svým 
synem, má manželka jela už za dva dny po 
císaři. Jezdili jsme za Alexandrem každý 
den. Na začátku nám dávali pětiprocentní 

šanci na přežití. 
Alexandr byl hned po příjezdu do 

nemocnice připojen na dlouhodobou 
úplnou plicní ventilaci a byl mu aplikován 
Curosurf. Průběh hospitalizace se nám 
hned od začátku začal komplikovat, pro 
otevřenou tepennou dučej v srdíčku musel 
být převezen do IKEMu v Praze, kde mu 
byla chirurgicky uzavřena. A následně byl 
stále připojen na úplnou plicní ventilaci. To, 
co jsme prožívali v srdci, se nedá popsat. Ta 
bolest a pocit beznaděje… A bylo hůř. Náš 
syn bohužel o pár dnů později prodělal 
novorozeneckou sepsi. Z toho důvodu 
měsíc bojoval o život. Jelikož měl vodu v 
bříšku, byl taktéž operován ve Fakultní 
nemocnici Ostrava. Dostával šest antibiotik 

a celý měsíc bojoval o to, aby mohl žít. 
A když už se zdálo, že bude konec, náš 
syn začal po měsíci a půl bojovat a začal 
se zlepšovat. Antibiotika začala reagovat. 

A potom pro nás přišel těžký ortel – 
nález ROP 3 na pravém očičku a ROP 5 na 
celém. Byla mu provedena oboustranná 
laserová fotokoagulace v celkové 
anestezii. Náš syn ji naštěstí přežil, ale 
bohužel už bylo pozdě. Oční lékař nám 
řekl, že je slepý na levé očičko a že pravé 
zachrání další operace. Radikální výkon 
na pravém očičku, aby vůbec viděl stíny. 
Dali jsme souhlas s operací, ale bohužel 

Zprvu se mi tam chodit nechtělo. Říkal 
jsem si, že páteční podvečery můžu strávit 
jinak. Po konfirmaci jsem jej ale jednou 
navštívil a neskutečně se mi tam zalíbilo. 
Obklopilo mě spoustu přátelských pozitivně 
naladěných lidí, hned jsme zazpívali nějaké 
chvály, zahráli jednu dvě hry, poslechli 
jsme si nějaké slovo. Vše bylo doplněné 
občerstvením a následnou debatou či 
skupinovým modlením. Pak už  jsem 

ani chvíli nepochyboval, že začnu dorost 
pravidelně navštěvovat. 

Od té doby už uteklo mnoho pátků a já se 
pokaždé těším, že zažiji opět něco nového, 
lépe poznám Boha a upevním vztahy s 
dalšími božími dětmi. Abych to shrnul, dnes 
bych pravděpodobně nebyl křesťanem nebýt 
dorostu. Ten má asi největší podíl na mém 
křesťanském životě a jsem za to vděčný.

Adam Burkuš

www.Nedělní listy.cz  3. prosince 2017 10



už to nepomohlo. 
Dva dny před propuštěním domů k němu 

manželka nastoupila do nemocnice. O tři 
dny později Alexandr zkolaboval a skončil 
opět na úplné plicní ventilaci a opět na jIP. 

Náš syn byl propuštěn z nemocnice po 
šesti měsících, kdy byl celkem 1867 hodin 
připojen na přímé plicní ventilaci, měl 21 
krevních transfuzí a několik antibiotik a 
léků. Prodělal těžkou sepsi, tři operace i 
žloutenku a další nemoci. V den, kdy Alexe 
pouštěli domů, měl celkem 21 diagnóz a 
musel chodit do 13 ambulancí.  

A jak šel čas, prodělali jsme další operaci očí 
a výsledek žádný. Náš syn Alexandr dnes z 
550 gramů váží 13,5 gramů a z 25 centimetrů 
měří 96. Sice je jeho vývoj opožděný, je 
bohužel nevidomý a neslyší na pravé ouško, 
ale žije. A my ho milujeme víc než kohokoliv 
na světě. Ten šestiměsíční maraton, 
kdy jsme každý den jezdili za Alexem s 
mlékem, nám dal sílu, že vše překonáme. 
Těch souhlasů s operacemi, těch papírů, 
co jsme podepsali, abychom mu zachránili 
život, i za cenu, že to nezvládne, nikdy 
nebudeme litovat. Sice máme ještě deset 
ambulancí (neurologie, pomologie, ušní, 
psycholog, psychiatr, gastroenterologie, 
genetika, oční, alergologie, enterologie), 
které navštěvujeme, ale žijeme a to je hlavní. 
Sice nikdy neuvidí krásy světa, ale může 
je vnímat hmatem i čichem. Ani nevím, jak 

jsme to jako rodiče zvládli, ale jsme šťastní, 
že ho máme, že se směje, hraje si. 

Čeká nás ještě dlouhý maraton, ale 
to zvládneme, i když je nevidomý, má 
mikrocefalii, těžkou bronchitidu a epilepsii, 
dětskou mozkovou obrnu, neslyší na pravé 
ucho a tak dále. Ale je to náš poklad, umí se 
smát, radovat a být šťastný a za to děkujeme 
Bohu.

Chtěli bychom velice poděkovat Nedělním 
listům z Evangelické církve v Českém Těšíně 
Na Rozvoji za finanční dar pro našeho syna 
Alexandra, za které mu pořídíme hmatové a 
rehabilitační pomůcky. Děkujeme.

Maminka Jana a otec Petr Fojcikovi

adventní sbírky 
Pomoc Těšínského Slezska
Milí členové sboru! 
Dne  17.10. se uskutečnila informační 
schůzka Pomoci Těšínského Slezska k 
adventní sbírce pro sirotky a seniory v 
ústavech tří rajonů Zakarpatské Ukrajiny. 
O sbírku nás prosí ředitelé ústavů, protože 
Ukrajina chudne následkem nekončícího 
válečného stavu a dárky přinesou radost 
obdarovaným tím větší, že jsou od nás.
Ti nejstarší si pamatují  dobu, kdy patřili 
po vzniku Československa k nám. Letos, 
podobně jako loni, si přejí hračky plně 

funkční, školní potřeby: pastelky, tužky, 
strouhátka, bloky, prupisky a náhradní 
náplně, omalovánky, pravítka. Dále jsou 
potřebné kartáčky na zuby a zubní pasty, 
toaletní tuhá mýdla, prosím jen NE tekutá 
ani šampony a samozřejmě finance, protože 
se mnohé potřebné věci budou kupovat na 
Ukrajině. Zakoupené věci můžete vložit 
do sáčku nebo reklamky a my je uložíme 
do krabic, které je možno kontrolovat na 
hranicích. 

Nevhodné jsou české knihy, protože text 

11 3. prosince 2017 www.Nedělní listy.cz



je pro ně nesrozumitelný. Sběrné místo je 
kancelář sboru, a to od 9 do 12 hod, jen v 
pátek od 14 do 17 hod. Pokud Váš finanční 
dar přesáhne 500 Kč, můžete si vyžádat 
potvrzení pro odpočet z daně. 

Informaci o sběru hraček dostaly na 
začátku prázdnin také děti v nedělní škole, 
prosím, připomeňte jim, že sbírka je teď 
aktuální. Na otázky ráda odpovím na tel. 
728 467 820.   

Co je Pomoc Těšínského Slezska?
V roce 1997 po velkých povodních 
na Podkarpatské Rusi byli osloveni 
představitelé měst a církví na Slezsku 
žádostí o humanitární pomoc v této oblasti.
Aby pomoc byla koordinována, bylo 
ustanoveno křesťanské občanské sdružení  
PTS, které spolupracuje s křesťanskými 
sbory, ale také s městy a obcemi na Těšínsku. 
Všechny spolupracovníky najdete na 

stránkách PTS. K materiální pomoci, která 
je směřována k těm nejpotřebnějším, se 
přidala i pomoc misijní a podpora místních 
pastorů, diakonů, misionářů, sociálních 
pracovníků a dobrovolníků v samaritánské 
službě, ale také pomoc při opravách domů, 
škol apod. Letos pořádá už 12tou sbírku pro 
sirotky, seniory a další potřebné ve třech 
rajonech. Loni bylo připraveno 1485 balíčků 
a další potravinové pro nejchudší rodiny.
Předsedou PTS je bratr Lumír Svoboda a na 
stránkách www.pomoctesinskehoslezska.cz 
jsou výroční zprávy a bohatá fotografická 
dokumentace, která stojí za prohlédnutí.
Pomoc je však organizována po celý rok a v 
Komorní Lhotce bude sklad pro uskladnění 
oblečení, ale i kol, šicích strojů a jiného 
potřebného materiálu. Můžeme se přidat.

Helena Cieslarová

Mise Zakarpatská Ukrajina
Jsme vděční Pánu Bohu za to, že i v 
letošním roce jsme mohli pomáhat 
rodinám na Zakarpatské Ukrajině. Ani 
po 20 letech, co tam jezdíme, se situace 
v mnohém nezměnila. Přetrvává vysoká 
nezaměstnanost, ukrajinská měna prudce 
klesá (1 Hrivna = 0,85 Kč), ceny potravin 
jsou přibližně stejné jak u nás. Avšak ceny 
energií letos prudce vzrostly (plyn dokonce 
desetinásobně). Oficiální průměrný plat na 
Ukrajině je 4900 hřiven, ale ve skutečnosti 
platy státních zaměstnanců začátečníků 
začínají na 1300 hřivnách hrubého, důchodci 
dostávají od 1200 do 2000 hřiven. Na 
východě země přetrvává vojenský konflikt 
s proruskými separatisty (denně několik 
mrtvých na obou stranách). 

Kromě běžné pomoci (materiální a 
finanční) jsme loni začali nový projekt 
zajišťování zaměstnání pro dospělé členy  
„našich“ tamních rodin u nás v České 
republice. Po půlročním byrokratickém 
vyřizování se nám podařilo loni zaměstnat 
ve firmě Mateiciuc v Odrách první 4 muže, v 
letošním 2 a v jednání je dalších 6 míst. Tím, 
že získají práci, mohou začít sami zajišťovat 

své rodiny. Pro mnohé z nich (svobodné 
kluky) je to rovněž nabídka najít si zde 
manželku a začít nový život.

Chtěli bychom vám srdečně poděkovat 
za vaši podporu v tomto roce a prosíme 
rovněž o složení vánoční sbírky,  kterou 
chceme využít na dárky pro naše ukrajinské 
děti. Finanční dary můžete složit ideálně do 
26.12. u sestry pokladní Evy Šmítové, nebo 
můžete využít účet č. 2109047848 / 2700.  Za 
každý dar děkujeme slovy „Bůh zaplať“. 

Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše 
Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal 
chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 
Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, 
aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru 
vám ve vašem nedostatku; tak nastane 
vyrovnání,  jak je psáno: ‚Kdo měl mnoho, 
tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl 
nedostatek.‘ 2.Korintským 8,  9-15  

Manželé Jiří a Irena Nogovi                                                                             
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ze života sboru
Křty, pohřby, jubilanti
Listopadové svatby
Tomáš Žwak a Kateřina Benková

Listopadové pohřby
Kristina Pnioková
Zdeněk Gvoth
Anna Sypulová
Irena Dittrichová 

Prosincoví jubilanti
Eliška Brudná
Gertruda Schulhauserová
Anna Smugalová
Marie Konečná
Hilda Sikorová
Helena Sypulová
Milada Haroková
Jana Weberová

pro chytré hlavy 
Napříč Biblí

Adventní biblická soutěž
Milí čtenáři, milí sborovníci, už teď se můžete těšit. 
První adventní neděli, tj. 3.12.2017, bude zahájena biblická soutěž, která je určená každému, 
kdo umí číst a má Bibli, nejlépe ekumenický překlad. Soutěž bude probíhat ve 4 kolech 
(každý týden, jedno kolo), ve kterých bude úkolem správně odpovědět na 3 otázky. Na 
hledání odpovědí je čas vždy týden (od neděle do následující neděle). Odpovídat je možné 
pomocí soutěžního lístku, který příslušnou neděli najdete v kostele vzadu na stolečku. 
Doma napíšete odpovědi a do další neděle lístek odevzdáte v kostele do označené krabičky. 

Hlavní výhra: Sborový víkendový pobyt, 
který proběhne na jaře 2018 
Další výhry: Předplatné Nedělních listů, 
poukázky do Biblosu

Vyhodnocení celé soutěže proběhne během 
bohoslužeb 26.12.2017.  

1. Ve kterém měsíci těhotenství byla 
Alžběta, když anděl oznámil Marii, že je 
také těhotná?

2. Doplňte zvolání Alžběty, když uslyšela 
Mariin pozdrav  „Jak to ..... ?“ 

3. Kdo stál za nařízením, aby se po celém 
světě provedl soupis lidu?

4. Proč se Josef šel dát zapsat do Betléma?
5. Co Ježíšovi rodiče podle ustanovení 

zákona obětovali po jeho narození v chrámu 
v Jeruzalémě?

6. Jak stará byla prorokyně Anna, když 
se v chrámu setkala s Ježíšem, kterého tam 
přinesli rodiče?

7. Jak starý byl Ježíš, když se v chrámě 
ztratil rodičům?

8. Jak starý byl Ježíš, když začal veřejně 
působit?

O Vánocích slavíme narození Ježíše. A tak se celý kvíz tentokrát bude točit kolem něj. 
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co nás čeká
Srdečně zveme na Adventní koncert, 

který se bude konat 3. prosince v 16 hodin 
v evangelickém kostele v Českém Těšíně Na 
Nivách. Zahraje dětský smyčcový soubor 
žáků R. Wdówkové ze ZUŠ P. Kalety a 
hlavním hostem bude Orkiestra Kameralna 
Silesian Art Collective vedená Mateuszem 
Walachem (http://mateuszwalach.com), 
uznávaným aranžérem a skladatelem. 
Nebude chybět ani Adventní povzbuzení. 
Vstupné: dobrovolné. Výtěžek bude 
věnován na podporu projektu Děti Afriky, 
který podporuje vzdělávací a misijní 
projekty v Tanzánii (http://www.detiafriky.
cz).

Ve čtvrtky se v našem sboru konají 
pravidelná adventní setkání. Probíhají 
v sálku od 17 hodin. 7. prosince slovem 
poslouží br. Marek Říčan. 

8.-9.12. bude v Prostějově poslední letošní 
setkání Venite s rozmanitým programem: 
něco o zacházení s Egem, něco ze zkušenostní 

pedagogiky, něco o tom, jakou řečí to mluví 
víra (o smybolech, metaforách), něco o práci 
s obrazy (jako vděčné metodě přípravy 
programů na mládež). Bližší program na 
webu http://venite.evangnet.cz/. 

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby se 
bude konat v našem kostele 12. prosince 
od 18 hodin. Účinkují sólisté a orchestr 
Národního divadla moravskoslezského 
Ostrava a pěvecký sbor Slezan Český Těšín. 
Vstupné 100 Kč, senioři a děti 50 Kč. 

 
Mládežovodorostová vánoční večernice 

se bude konat v pátek 15. prosince v 17 
hodin v sálku. Hostem bude Jared Kenning, 
americký misionář. I letos bude součástí 
předávání dárků. Přineste prosím balíček 
v hodnotě do 50 Kč, jehož název začíná na 
písmeno K.  

Sborový pobyt se bude konat v termínu 6. 
– 8. dubna v Malenovicích. Program a bližší 
informace se připravují. 

Oznámení
Vedení střediska Eben Ezer, domova 

pro osoby se zdravotním postižením nás 
požádalo, zda bychom nepomohli jejich 
klientům s pečením cukroví a přípravou 
vánočních přání, které posílají rodinám. 
Jednalo by se o dopolední nebo odpolední 
návštěvu střediska v délce 2-3 hodin, a to v 
týdnu od 11. do 15. prosince. 

Konečný termín zvolíme podle možností 
zájemců. Naše návštěva bude pro klientky 
střediska radostným předvánočním 
dárkem. 

Pokud byste se k nám chtěli 
přidat, kontaktujte prosím Veroniku 
Chroboczkovou.

Máte doma nepotřebné deky nebo 
prostěradla? Můžete je darovat organizaci 
Toulavé Tlapky dobrovolníci, která se 
stará o opuštěná zvířata. Zvlášť v zimě by 
tyto dary přivítali. 

Za každou pomoc děkujeme. Kontaktní 
osoba: Jana Foberová, 776 182 656. 

9. Které přikázání označil Ježíš za největší? 
10. Ježíš své následovníky i v dnešní době 

vybízí: „Jděte ........“

Správné odpovědi: 
1. V 6. měsíci těhotenství.
2. Že ke mně přichází matka mého Pána?
3. Císař Augustus.

4. Protože byl z domu a rodu Davidova.
5. Dvě hrdličky nebo dvě holoubata.
6. 84 let. 
7. 12 roků.
8. Asi 30 let.
9. Matouš 22,36-40
10. Matouš 28, 19-20
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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

Program vánočních bohoslužeb: 
- 24.12. Štědrý den (4. neděle adventní): 

8.30 Večeře Páně, 9:00 české bohoslužby, 
20:00 Zpupná Lhota, 21:00 Zpívání koled

- 25.12.Narození Páně (1. svátek vánoční): 
5:00 Jitřní bohoslužby, 7:00 Hlavní polské 

bohoslužby, 9:00 Hlavní české bohoslužby
- 26.12. Svátek Štěpána: 9:00 české 

mládežové bohoslužby
- 31.12. Silvestr: 9.00 české bohoslužby s 

Večeří Páně, 16:00 české bohoslužby
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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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