Wybrane imprezy ~ Vybrané akce
Data
Datum

Czas
Čas

Impreza
Akce

6. – 11. 1.

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

11. 1. (sobota)

9.00

Modlitební konference (Třinec, Hutník)

12. 1. (niedziela)

8.00

Ropica: nabożeństwo z udziałem chóru PZKO
„Godulan Ropica”

10.-12.1.

Wikendówka dorostu (Gródek, Dzioł)

2. 2. (niedziela)

9.00

Zebranie zborowe (po nabożeństwie)

5. 2. (wtorek)

16.00

Spotkanie sióstr

10. – 16. 2.

Národní týden manželství

9. 3. (niedziela)

9.00

1. Postna (Ropica: 8.00)

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

Wieża 2014 ~ Věž 2014
Připravujeme se na opravu věže ~ Dziękujemy za wszelkie dary na ten cel!
Konto: 2500501556/2010 (Fio Banka)

Rok Muzyki i Modlitwy [ 2014 ] Rok hudby a modlitby
Modlimy się za nasz zbór: | Modlíme se za náš sbor:
PONDĚLÍ Ropice | ÚTERÝ Žukov | STŘEDA Koňakov, Stanislavice
ČTVRTEK Mistřovice, Mosty | PÁTEK Chotěbuz, Podobora, Lhota
SOBOTA Svibice | NEDĚLE Český Těšín

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 5. 1. 2014.
NIWY.CZ

INFORMATOR PARAFIALNY
SBOROVÝ ZPRAVODAJ

1/2014
Dwie wieże do remontu
W tym roku będzie to może tak trochę temat numer jeden: remont wieży naszego
kościoła. Że jest potrzebny, widać z daleka. A chcemy, żeby cały kościół wyglądał
ładnie i dostojnie. Zresztą stan wieży wiele powie także o stanie życia zboru.
A chcemy, żeby to poselstwo brzmiało jak najbardziej zapraszająco. Koszty będą
wysokie, nasza ofiarność zostanie poddana poważnej próbie. Trzeba by zebrać aż
10x więcej, niż dotąd w przeciętnym roku. Czy potrafimy sobie wyobrazić, że
każdy damy dziesięciokrotnie więcej niż dotychczas?
A jednak nie remont wieży kościoła będzie naszym najważniejszym zadaniem. Jest
jeszcze jedna „wieża” do remontowania i podbudowania. Wieża naszej wiary.
Ludzie obserwują nas z bliska
i z daleka. Zwłaszcza, kiedy
„ I vy buďte živými kameny, z nichž se
wiedzą,
że
jesteśmy
staví duchovní dům, abyste byli svatým
wierzącymi. O czym świadczy
nasze życie? Co oni mogą
kněžstvem a přinášeli duchovní oběti,
zobaczyć? Co oni słyszą
milé Bohu pro Ježíše Krista.”
z naszych ust?
1. Petra 2,5
Wieże
budowano
jako
wskazówki do Boga. Nasze
życie i nasza postawa w różnych sytuacjach, nasze świadectwo wiary – to takie
wieże, które powinny wskazywać do Boga i zapraszać do życia z nim. Myślę, że
w tej sferze zawsze jest wiele do remontowania. Jak na poziomie osobistym, tak
na poziomie życia zboru. Sami nie damy rady. Czy
pozwolimy Bogu, aby przez Ducha Świętego pracował
w naszym życiu i zmieniał je od wewnątrz? Smutne
byłoby mieć pięknie wyremontowany kościół,
w którym nie będzie pełnych Ducha Bożego ludzi
z żywą, radosną i autentyczą wiarą.
Z życzeniem błogosławionych
duchowych i materialnych

remontów

Martin Piętak, pastor

Porządek nabożeństw 2014 ~ Program bohoslužeb 2014

Alianční týden modliteb ~ Tydzień Aliancyjny Modlitw 2014

Novinky v programu bohoslužeb 2014
Možná jste si již všimli několika drobných, ale docela důležitých novinek
v programu bohoslužeb na tento rok. Na posledním setkání presbyterstva
v prosinci 2013 bylo rozhodnuto vyhovět hlasům, které se přimlouvaly za
zohlednění potřeb českojazyčné části sboru. Zohledněna byla také skutečnost, že
narůstá poměr pastoračních rozhovorů před křty nebo svatbami apod. vedených
v češtině. Došlo tak k navýšení počtu českých bohoslužeb. Nově budou české
bohoslužby kromě druhé neděle v měsíci také každou čtvrtou neděli v měsíci
(kromě letních prázdnin), tentokrát ovšem jako druhé bohoslužby se začátkem
v 10.30, tj až po hlavních bohoslužbách polských. Budou mít formát zkrácených
bohoslužeb. Také o Velikonočních a Vánočních svátcích byly přidány české
bohoslužby: o Velikonoční neděli (10.30) a nově i na Štědrý večer ve 22.00. Počet
a rozsah polských bohoslužeb zůstává plně zachován. Věříme, že tento odvážný
krok poslouží k dalšímu růstu našeho společenství a nově zavedené bohoslužby si
najdou své nové věrné návštěvníky.

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 „Siedem cudów Jezusa o czymś
więcej“.
Datum

Čas

Pondělí
06. ledna

Místo setkání
17.30 Evangelický sbor Uzdravení syna
J. Andrýsek
ČCE a.v.
královského služebníka (KS Na
Jan 4,46-54
Mojském)
Na Rozvoji

Rok Muzyki i Modlitwy
Oprócz specjalnych imprez muzycznych chcemy m. in. na naszych nabożeństwach
poświęcić tu i tam więcej czasu także na naukę nowych albo mało śpiewanych
pieśni. Zapraszamy też do wspólnego śpiewania i grania w rodzinach! Możemy
modlić się też o nowe zespoły chwalące Boga muzyką. A jeszcze bardziej
zapraszamy do rewizji życia modlitewnego i korzystania z okazji do jego
podbudowania (patrz naprz. Dwa poniższe ogłoszenia, Modlitwy 24/7 itp.).
Modlitební konference
Letošní modlitební konference se bude konat v sobotu dne 11. ledna 2014 od
09:00 hod. ve sborovém centru HUTNÍK v Třinci. Předpokládaný konec bude ve
12:30 hod. Slovy organizátorů: „Konferencí chceme společně vyznat do
duchovního světa, že bez Božího působení sami o sobě nedokážeme způsobit
změny v nás samých ani v naší zemi. Proto potřebujeme proměňující Boží dotyk.
Toto setkání je pro všechny, kteří chtějí uctívat Boha, být Jím proměňováni, a kteří
chtějí bojovat v přímluvných modlitbách za jiné.”

Dílčí téma a
biblické texty

Kazatel
(sbor)

Úterý
07. ledna

17.30 Křesťanské
centrum AC
Slovenská

Uzdravení
nemohoucího
Jan 5,1-17

J. Pokorný
(CB)

Středa
08. ledna

17.30 Církev bratrská

Nasycení pěti tisíců
Jan 6,1-14

B. Wojnar
(AC Svibice)

Čtvrtek
09. ledna

17.30 Křesťanský sbor

Chůze po moři
Jan 6,15-25

M. Piętak
(SCEAV)

Pátek
10. ledna

17.30 Evangelický sbor Uzdravení slepého
SCEAV
Jan 9,1-41
Na Nivách

M. Pilch
(ČCE a.v.)

Sobota
11. ledna

17.30 Agape AC

J. Śliż
(CB)

Całokościelne ~ Celocírkevní
Cała Biblia w dwa lata
W myśl kontynuacji regularnej lektury Pisma Świętego, zainicjowanej przez Rok
Biblii, wydany został nowy, dwuletni plan. Dla kogo tempo rocznego planu było
zbyt wymagające, może wdrążyć się w lekturę Pisma w bardziej spokojny sposób.
Plany są do odebrania w biurze albo przy wyjściu z kościoła.

Pořadatel

Frýdecká

Na Mojském

Božkova

Vzkříšení Lazara
Jan 11,1-46

