Wybrane imprezy ~ Vybrané akce
Data
Datum

Czas
Čas

Impreza
Akce

20. 2.

17.00

22.2.

9.00/10:30

27. 2.

17.00

Postny Piątek. Gość: Jan Fojcik (PL)

6. 3.

17.00

Postní pátek. Host: Jiří Kaleta (CZ)

13. 3.

17.00

Postny Piątek. Gość: Stanislav Piętak (PL)

17.00

Spotkanie dla małżeństw i narzeczonych – Goście L. I L.
Czyżowie z Wisły Malinki

20. 3.

17.00

Postní pátek. Host: Mojmír Blažek (Rozvoj; CZ)

27. 3.

17.00

Postny Piątek. Gość: Witold Strumpf (PL)

28.3.

16.00

Konference: Vladislav Santarius – svobodný v nesvobodě

29.3.

9.00

Niedziela Palmowa

14.3.

Postny Piątek. Gość: Bogdan Taska (PL)

INFORMATOR PARAFIALNY
SBOROVÝ ZPRAVODAJ
[leden/styczeń – březen/marzec]

1/2015

1. Niedziela Postna – 1. Postní neděle

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

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.
Konto oprav – Konto remontów: 2500501556/2010 (Fio Banka)
Děkujeme všem dárcům ~ Dziękujemy wszystkim dawcom!
Gazetka parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w Czeskim Cieszynie.
Občasník Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Českém Těšíně
Na Nivách 1, 737 01 Český Těšín, e-mail: niwy@seznam.cz.
Bankovní spojení: 109872523/0300 ČSOB. Vyšlo 22. 2. 2015.
NIWY.CZ | FACEBOOK.COM/NIWY.CZ

www.tillhecomes.org
Vstupujeme do postního období, kdy více než jindy si připomínáme utrpení
a smrt našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Autor jedné písně se na nás obrací
s výzvou: Smutný čas nynější, rozvažuj, člověče, nech světské rozkoše a obrať své
srdce. Pomni na smrt Pána svého, že netrpěl pro
jiného, než pro tebe samého.“
Pán a Spasitel přišel na svět, aby hledal a spasil
„Wtedy Jezus rzekł do
(zachránil), co bylo zahynulo. Volal k sobě
uczniów swoich: Jeśli
všechny „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte
kto chce pójść za
a jste obtíženi břemeny, a já vám dám
mną, niech się zaprze
odpočinout.“ (Mat. 11, 28). Ale nikoho k tomu
nenutil, o čem svědčí slovo Pána: Kdo chce jít za
samego siebie
mnou… (Mat. 16,24).

i weźmie krzyż swój,
i niech idzie za mną. ”

Pán Ježíš je nám příkladem poslušnosti vůči Otci
nebeskému: „A v podobě člověka se ponížil,
v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
Mateusz 16,24
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše… (Filip. 2,8). Pán
Ježíš nás vykoupil ne zlatem ani stříbrem, ale svou
svatou krví, a proto jsme jeho vlastnictvím. Toho bychom si měli být vědomi.

A přesto nám Pán dává možnost se rozhodnout. „Kdo chce jít za mnou…“ Kdo
v Něho uvěří a rozhodne se ho následovat, bude vysvobozen z otroctví hříchů
a stane se dítětem Božím a dědicem v království Božím.
Z každodenního života víme, že velké věci se nedosahují lacino. Víme, co to stálo
Pána Ježíše, aby nás zachránil. A co očekává Pán od svých následovníků? Je tu
požadavek: „Zapři sám sebe! – nech světské rozkoše a obrať své srdce. A to
většina lidí není ochotná učinit. Dnešní doba člověka vybízí – jen si dopřej, jen
užívej! A člověk podléhá tomuto pokušení. Pán Ježíš však varuje před touto
širokou cestou, která vede do zahynutí.
Pán Ježíš dále očekává od nás: „Vezmi kříž svůj a následuj mne.“ Kříž znamená
pro Pána Ježíše bolest, utrpení a smrt. Ale pak následovalo vítězství –
zmrtvýchvstání a život ve slávě Otce nebeského.
Život s sebou přináší různé problémy, nemoci, utrpení a smrt blízkých. Mnozí se
proti tomu vzpírají a odmítají jít cestou, kterou šel dobrovolně náš Pán, z lásky
k nám, aby nás zachránil. A co učiníš ty! Ap. Pavel píše v 1. Korintským 1,18:
„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme
ke spáse, je mocí Boží.“
Vyznej z nábožným pěvcem: „Můj Ježíši! Já děkuji, za tvé všecky úzkosti. Tobě
srdce obětuji, za tvé mnohé těžkosti. Za tvé s smrtí bojování, za tvé velké
smilování. Tisíc, tisíckrát tobě, díky činím v té době.“ Amen.
Pastor Jaroslav Kaleta

Konferencja dla mężczyzn: Celuj w dziesiątkę.
W
tym
roku
konferencja mężczyzn
koncetrowała się na temat trafienia w swym
życiu przysłowiowej dziesiątki. Osobiście
byłem
mile
zaskoczony
konkretnym
i praktycznie pojętym zagadnieniem, gdzie
w trzech blokach mówcy z różnych środowisk
chrześcijańskich
–
br.
Milan
Pecka
(przewodniczący Społeczności Chrześcijańskiej), Jerry Farnik (amerykański
misjonarz żyjący w Pradze), Ľubo Badiar (pracownik zboru ewangelickiego
w Košicach/SK) - rozważali kolejno potrzebę dzielenia się wiarą, odsunięcia na
dalsze miejce rzeczy, które na pierwszym być nie powinny, oraz praktycznych
zastosowań powyższego. Obecne były jak świadectwa wiary, tak również śpiew
z przygrywaniem kapeli „Citadela“. Dzień zakończyła dyskusja na tematy podane
samymi uczestnikami konferencji. Obecny był nawet program kulturalny na

wysokim poziomie w postaci duetu fortepianowego (Andrzeja Molina oraz
Tomáše Vrány). Co do spraw organizacyjnych oraz przerw na posiłki czy rozmowy
myślę, że lepszy rozkład szukalibyśmy ciężko. Konferencję mogę polecić jako
pożyteczne spędzenie czasu, który poprzez takie wydarzenia raczej w przyszłości
zyskamy, niż będziemy go żałować.
Karol Bardoń jr.

Pomagać innym można w różny sposób
Ze względu na częste pytania wielu z was podajemy parę
możliwości, jak można włączyć się w służbę potrzebnym:
- Propozycja raczej dla sióstr  : Można robić na drutach
kwadraty z wełny o rozmiarach 20 x 20 cm. Gotowe
kwadraty zostaną posłane na Ukrainę (razem z pomocą
humanitarną), gdzie je będą zszywały miejscowe szwaczki. Do
powstania jednego koca potrzeba 54 kwadratów. W przeszłości wysłano już wiele
takich nakryć.
- Trwa również zbiór znaczków pocztowych z listów czy pocztówek, które należy
odciąć w odległości ok. 5 mm od znaczka. Zebrane znaczki wysyłane są do
jednego z luterańskich kościołów w Brazylii, skąd zostają sprzedawane
filatelistom. Utarg ze sprzedaży przeznaczony jest na cele humanitarne
wspierające ok. 40 organizacji.
- Można też przynosić starsze okulary dioptryczne, które przekazywane są m. in.
polskiemu misjonarzowi br. Jerzemu Marcolowi z Ustronia. Po oczyszczeniu
i naprawie przez specjalistę służą ludziom na Ukrainie, w Mołdawii, Rumunii czy
też w Afryce.
Wyżej wspomnianą pomoc można przynosić do kancelarii parafialnej. Dziękujemy
za ochotne serce i ręce. Bliższe info poda Halina Piętak.

Kolejne spotkanie dla małżeństw i narzeczonych
W sobotę 14. marca 2015 r. o godz. 17:00 w budynku Rady Kościelnej odbędzie
się kolejna wieczornica dla małżeństw i narzeczonych, tym razem na temat
„KOMPROMISY – zwycięstwo czy przegrana?“
Na to pytanie odpowiedzą LIDIA i LESZEK
CZYŻOWIE (Wisła-Malinka). W programie także
promocja książki „Mocniejsza niż śmierć”
autorstwa Lidii Czyż. Organizatorzy zapewniają
opiekę nad dziećmi. Zgłoszenia: mapietak
@gmail.com, tel. 737 775 901.

