Wybrane imprezy ~ Vybrané akce
Styczeń-luty/ leden - únor
Data
Datum

Czas
Čas

4. – 6. 1.

Wikendówka dorostu (Piosek)

7. – 12. 1.

Alianční týden modliteb – Tydzień Aliancyjny Modlitw
Spotkanie Na Niwach: piątek 10. 1., 17.30

INFORMATOR PARAFIALNY
SBOROVÝ ZPRAVODAJ

1/2013

Impreza
Akce

12. 1. (sobota)

9.00

Konference „Modlitební revoluce“ (Třinec, Hutník)

13. 1. (niedziela)

8.00

Ropica: nabożeństwo z udziałem chóru PZKO
„Godulan Ropica”

13. 1. (niedziela)

Ostatnia możliwość zgłoszenia kandydatów do prezbiterstwa

17. 1. (czwartek) 17.00

Spotkanie prezbiterstwa

22. 1. (úterý)

18.00

Školení poradců (ProChrist)

3. 2. (niedziela)

9.00

Zebranie zborowe (po nabożeństwie)

5. 2. (wtorek)

16.00

Spotkanie sióstr (gość: I. Hajewska)

11. – 17. 2.

Národní týden manželství

15. 2. (piątek)

16.30

1. piątek postny

17. 2. (niedziela)

9.00

1. Postna

7. – 10. 3.

Evangelizace ProChrist

Program regularnych nabożeństw, godzin biblijnych i innych spotkań – patrz Porządek Nabożeństw
albo ogłoszenia w gablotce, w internecie lub podczas nabożeństw i spotkań.

Rok Bible [ 2013 ] Rok Biblii
CZYTAJ Z NAMI! – ČTI S NÁMI!
Plan czytań do odebrania w kościele albo na www.sceav.cz

Godziny urzędowe ~ Úřední hodiny
Poniedziałek – 14.00-17.00 | Wtorek, czwartek, piątek – 9.00-12.00
Rozmowy duszpasterskie, chrzty, śluby, pogrzeby i inne funkcje można zgłaszać także
telefonicznie lub e-mailem.
Gazetka parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w Czeskim Cieszynie.
Občasník Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Českém Těšíně
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, e-mail: niwy@seznam.cz.
Bankovní spojení: 109872523/0300 ČSOB. Vyšlo 6. 1. 2013.

Życząc błogosławionego nowego roku...
chciałbym życzyć słowami tegorocznego hasła z listu do Hebrajczyków 13,14:
„Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy”. Życzę
sobie i wam nieustannej świadomości tego, że Pan Bóg ma dla swych dzieci
zawsze coś lepszego w zanadrzu. I życzę radości z codziennego poszukiwania tych
Bożych dobroci i cierpliwego oczekiwania na nie.
Czytając słowa tego hasła, przypomniała mi się Sabatina James, 30-letnia
dziewczyna pakistańska. Od chwili, kiedy uwierzyła w Pana Jezusa nieustannie
grozi jej śmierć, ponieważ
otwarcie mówi o swych
„Vždyť zde nemáme trvalý domov,
drastycznych przeżyciach w
nýbrž vyhlížíme město, které přijde.”
świecie islamu. Nawet żyjąc
List Židům 13,14
obecnie w Niemczech, musi co
kilka miesięcy zmieniać miejsce
zamieszkania. W reakcji na zdziwienie pewnego dziennikarza, że to przecież musi
być niesamowicie obciążające, nie wiedzieć, gdzie się jest w domu, odpowiedziała
następująco:
„Ja dobrze wiem, gdzie jest mój dom. W domu jestem wszędzie tam, dokąd
zaprowadzi mnie Bóg. Co prawda przebywam nieustannie w nowych miejscach,
ale wiem, po co żyję. Prześladowanie to cena, którą muszę płacić za swe
powołanie. Pomimo nieustannego zagrożenia wolę płacić tę cenę, niż prowadzić
życie bez sensu.” Niesamowite zastosowanie naszego tekstu...
Czy wiemy, po co żyjemy? Jaką wartość ma dla nas Chrystus? Nikt nas nie
prześladuje i wiara może przychodzi łatwo. Tym ważniejsze są dla nas słowa
tegorocznego hasła. Dla prześladowanych jest ono pocieszeniem. Dla nas
spokojnie żyjących ostrzeżeniem: uważaj, abyś nie zaprzepaścił wiecznego domu i
miasta, które przychodzi od Boga, z powodu domku i
miasta, w którym mieszkasz.
Zatem jeszcze raz: błogosławionego roku 2013!
Martin Piętak, pastor

Wybory prezbiterstwa ~ Volby presbyterstva

Alianční týden modliteb ~ Tydzień Aliancyjny Modlitw 2013

Na tegorocznym Zebraniu zborowym, które odbędzie się dnia 3.2. w ramach
nabożeństwa o godz. 9.00 odbędą się m. in. wybory nowego prezbiterstwa,
ponieważ kadencja dotychczasowego składu dobiega końca. W związku z tym
bardzo uprzejmie prosimy o modlitwy, a także o podawanie kandydatów. Imiona
i nazwiska kandydatów (za ich uprzednią zgodą) można podawać w kancelarii
zboru albo w skrzynkach na ofiarę przy wyjściu z kościoła, i to do niedzieli 13. 1.
włącznie. Chcemy do tej sprawy podchodzić z wiarą, że poprzez nasze wybory Bóg
powoła sobie właściwych pracowników do tej posługi duchowej i praktycznej.

Także w tym roku serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Tygodniu,
w którym mamy możliwość spotykać się i modlić się z chrześcijanami z innych
zborów protestanckich naszego miasta. Spotkania odbywają się w różnych
zborach, w których słowem służy zawsze pastor-gość z innego zboru – patrz
program poniżej. Tegorocznym tematem to słowa z ewangelii Jana 3,16:
„Albowiem Bóg... dał”.

Całokościelne ~ Celocírkevní
Modlitební konference
Letošní modlitební konference se bude konat v sobotu dne 12. ledna 2013 od
09:00 hod. ve sborovém centru HUTNÍK v Třinci. Předpokládaný konec bude ve
12:30 hod. Na stejném místě od 13:00 hod. se bude konat vyučování na téma:
Efektivní evangelizace - zakládání nových sborů. Toto vyučování bude probíhat do
16:00 hod. Řečníkem bude stejně jako na modlitební konferenci Dietrich Schindler
z Německa. V oblasti evangelizace a zakládání nových sborů má obrovské
zkušenosti. Osobně založil několik sborů a nyní vede hnutí, v rámci kterého vznikly
desítky nových sborů za posledních několik let. Konference i odpolední vyučování
je zdarma, není nutno se předem hlásit. Srdečně zveme!

Ewangelizacja ProChrist 2013
W tym roku ponownie mamy okazję do skorzystania z cyklu spotkań
ewangelizacyjnych ze zwiastowaniem znanego kaznodziei Ulricha Parzany. Jest to
przedewszystkim wspaniała okazja do tego, aby zaprosić swoich niewierzących
znajomych i przyjaciół, oraz dzielić się z nimi Ewangelią. Serdecznie zapraszamy do
modlitw za konkretnych ludzi, sąsiadów, przyjaciół, ale też członków własnych
rodzin.
Dla tych, którzy pragną dowiedzieć się
więcej o tym, jak prowadzić drugich do
Chrystusa, jest przeznaczone spotkanie
dla doradców duchowych. Przewidziane
są wykłady pastorów J. Andrýska
i S. Kaczmarczyka. Odbędzie się ono we
wtorek 22. 1. 2013 o godz. 17.00 w salce
pod kościołem. Serdecznie zapraszamy!

Datum

Čas

Pořadatel

Dílčí téma a
biblické texty

Kazatel
(sbor)

Pondělí
07.
ledna

Místo setkání
17.30 Evangelický sbor
ČCE a.v.
Na Rozvoji

Svoboda dávání
Ž 24; Kol 1:15‐19;
Lk 14:33; Gn 22

B. Wojnar
(KC AC)

Úterý
08.
ledna

17.30 Křesťanské
centrum AC
Slovenská

Radost dávání
2 Kor 9:7
1 Par 29

M. Piętak
(SCEAV)

Středa
09.
ledna

17.30 Církev bratrská

Míra dávání
Ex 36:2‐7; 1 Kr 17;
2 Kor 8:3‐5; Lk 21,1-4

M. Pilch
(ČCE a.v.)

Čtvrtek
10.
ledna
Pátek
11.
ledna
Sobota
12.
ledna

17.30 Křesťanský sbor

Frýdecká

Na Mojském
17.30 Evangelický sbor
SCEAV
Na Nivách
17.30 Agape AC

Božkova

Způsob dávání
Př 3:9‐10; 2 Par 31:5
2Kor 8:7; Sk 10:2-4
Požehnání z dávání
2 Kor 9:6; Lk 6:38
Iz 58:7‐11; Př 11:24-25
Dát sebe
Lk 10:25‐37; Fil 2:1‐4
Kaz 2:1‐11

J. Pokorný
(CB)
J. Šelong
(Agape AC)
J. Andrýsek
(KS)

Sprawy budowlane ~ Stavební záležitosti
Oprócz bieżących spraw remontowych (dokończenie bocznego wejścia, mnóstwo
drobnych prac i wydatków) rok 2013 stoi pod znakiem przygotowań do remontu
wieży. O ile Pan da i uda się uzbierać potrzebną kwotę, to w następnym roku
chcielibyśmy podjąć się tego trudnego zadania. Koszta są bardzo wysokie (ca. 2
mln Kcz), zatem będziemy wdzięczni za każdy dar czy pomoc organizacyjną!

