
Wybrane imprezy ~ Vybrané akce 

kwiecień – czerwiec / duben – červen 

Data 
Datum 

Czas 
Čas 

Impreza 
 Akce  

8. 4. (niedziela) 17.00 Centralne nabożeństwo młodzieżowe 
19. 4.(czwartek) 18.00 Spotkanie prezbiterstwa 
4. 5. (piątek) 16.30 Wspólna młodzież + dorost 
13. 5. (niedziela) 9.00 Pamiątka założenia zboru 
1. 6. (piątek) od 18.00 Noc kostelů 
8. 6. (piątek) 16.30 Wspólna młodzież + dorost 
15. – 17. 6. Wyjazd chórku młodzieżowego do Zgierza (Polska)  

na 40-lecie tamtejszej parafii ewang. 
17. 6. (niedziela) od 9.00 Święto Trzech braci 
22. 6. (piątek) 16.30 Smażenie jajecznicy (dorost) 
24. 6. (niedziela) 9.00 Zakończenie roku szkolnego  
Program regularnych nabożeństw, godzin biblijnych i innych spotkań – patrz Porządek Nabożeństw 

albo ogłoszenia w gablotce lub podczas nabożeństw i spotkań.  

Obozy letnie ~ Letní tábory 
Szkółka: 14.-21. 7. – Tyra, chata Boszczyk 
Dorost: 6. – 11. 8.  – Zázrivá (Słowacja) 
Młodzież: 22. – 27. 7. – Sorkwity (Polska)  

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. 
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Wielkanocna radość 
Od momentu, kiedy pierwsi apostołowie zobaczyli pusty grób i przekonali się, że 
Chrystus żyje, rozpoczęła się era Dobrej nowiny, Ewangelii, era Wielkanocnej 
radości. Z czego? 

Wiemy dobrze, że to nie tylko radość z wiosny, ze „zmartwychwstania przyrody”, 
z wolnych od pracy dni, z pięknych tradycji i spotkań rodzinnych (chwała Bogu za 
nie!). Nawet gazety przypominają nam, że dla chrześcijan to święta te są przede 
wszystkim świętami zmartwychwstania Jezusa. 

A jednak: co tak naprawdę było naszą radością podczas tegorocznych Świąt 
Wielkanocnych? Żywy Chrystus? 

Zdarza się, że nasza radość 
z żywego Chrystusa zpowszed-
nieje. Radość z jego zbawienia, 
z nadziei, że śmierć to nie koniec 
– to wszystko staje się nieraz 
tylko corocznym obowiązkiem 
świątecznym. Żeby przeżyć autentyczną i na codzień trwałą radość wielkanocną, 
która będzie motorem naszej wiary i służby bliźnim, trzeba znów wrócić do 
pustego grobu, zobaczyć go sercem i domyśleć konsekwencje. Jednym pomoże tu 
dobra książka (przypomniał mi się Lee Strobel i jego „Sprawa Chrystusa”), innym 
dobra muzyka (szansa jest, że zadziała „Mesjasz” od G. F. Händela!), jeszcze innym 
dobry obraz (może nawet na urlopie w Wenecji: mozaika nad wejściem do 

kościoła na placu św. Marka) – a może to wszystko razem. 
 Ale najlepiej to przyjrzeć się dokładnie tekstom biblijnym 

na temat zmartwychwstania – i przemodlić je. Zapraszam! 

Pełnej radości wielkanocnej  
przez cały rok życzy  

Martin Piętak,  
pastor 

 

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 8. 4. 2012. 

„Mé srdce jásotem oslavuje  
Hospodina... raduji se ze tvé spásy.” 

1.  Samuelova 2,1 



Z życia zboru ~ Ze života sboru 

Dorost 
Do pierwszego dnia roku 2012  wkroczyliśmy podczas swego sylwestrowego 
spotkania. Jak co roku spotkanie miało miejsce w naszym kościele. 
Do końca marca odbyło się 6 normalnych spotkań piątkowych o godzinie 16.00 
w salce dorostu. Przeciętna obecność to 10-15 osób. 
Oprócz normalnych spotkań 3 lutego poprowadziliśmy wspólne spotkanie 
z młodzieżą, na którym Słowem służył brat Jaroslav Pokorný. Tematem spotkania 
była konfrontacja wiary z wiedzą. Mówca również usłużył nam swym 
świadectwem życia. 

W okresie od 2 do 4 marca spędziliśmy wyjątkowy czas 
w Milikowie na weekendówce. Głównym tematem 
wyjazdu była argumentacja zarzutów i świadczenie 
ludziom wokół nas. Wzięliśmy tam aktywny udział 
śpiewając na nabożeństwie w Koszarzyskach. 
W trakcie okresu postnego nasze spotkania odbywają 

się po nabożeństwach piątkowych. Dnia 30 marca na takim spotkaniu 
pożegnaliśmy się z naszym byłym pastorem Bogusławem Kokotkiem. Dzień 
później, dnia 31 marca, część z nas była na konferencji młodzieżowej Pokolenie 24 
w Wiśle. 

Rudek Heczko 

Młodzież 
Młodzież  spotyka  się  na cotygodniowych spotkaniach w piątki od 16.30 w salce 
pod kościołem. Każdy pierwszy piatek miesiąca spotykaliśmy się wspólnie z 
dorostem.  W dniach 2-4 marca br. młodzież wyjechała na wspólną weekendówkę 
z młodzieżą z Ligotki Kameralnej do Tyry na popularną na całym Zaolziu chatę 
pana Boszczyka. 24 marca mieliśmy wspólne spotkanie z bystrzycką młodzieżą. 
Tematem było : „Na plný plyn“. Mówcą był brat Martin ze zboru CB w Lesznej. 
Zwrócił uwagę na fakt, że Pan Bóg ma dla nas przygotowane wiele, wiele rzeczy. 
Jednak bolesnym faktem jest, że otrzymujemy z tego tak mało, ponieważ nie 
prosimy z serca i z wiarą. Jesteśmy jak starszy syn z podobieństwa o synu 
marnotrawnym, ktory nie skorzystał ani raz z tego, co miał i co cały czas należało 
do niego. 
 W przyszłości mamy zamiar zaprosić ligocką oraz bystrzycką młodzież na nasze 
spotkanie, aby w nieco innej formie zrewanżować się za ich gościnność i miłe 
przyjęcie.  

Jakub Kujawa 

Sprawy budowlane ~ Stavební záležitosti 

Schody i najazd bezbarierowy 
Stare schody od strony ulicy Na Nivách są w opłakanym stanie, niebezpieczne do 
użytku. W związku z tym przebiegnie w roku bieżącym, tj. 2012 budowa nowych, 
włącznie z bezbarierowym najazdem dla osób na wózkach inwalidzkich. Koszta 
przedsięwzięcia będą wynosić według oszacowania 300 tys. Kč. Materiał, 
z którego będą wykonane nowe schody, to granit. 

< Stan obecny 
 
 

Detal projektu > 
 

Věž 
Zimní mrazy nemilosrdně odhalily problém zatékajících okapů na 
věži, což se projevilo padajícím zdivem. Bylo proto nutno 
uvolněnou omítku oklepat a zároveň zdokumentovat stav věcí. 
Práci vykonal profesionální horolezec. Výsledkem je zjištění, že 
před nástupem zimy bude nutná minimálně provizorní oprava 
uvolněných plechů a spádování okapů (včetně výměny háků) na 
věžních římsách. 
V delším časovém horizontu před námi stojí finančně i technicky 
náročná oprava fasády věže. Odhadované náklady se pohybují 
v rozmezí 1,5-2 mln Kč… 

Brigády 
Kromě zmíněných velkých projektů je nutno zmínit i to, že byly započaty úklidové 
práce ve věži. Také v areálu před kostelem byly započaty práce na obnově živého 
plotu. Srdečně děkujeme všem, kteří se ochotně zapojili do těchto prací! 

Statystyka ~ Statistika  

Sbírky od 1.1. do 31.3. 2012 
Sbírky na potřeby sboru: 28.455,- Kč; sbírka na humanitární pomoc: 4.460,- Kč; 
sbírka na celocírkevní tábory (Xcamp, Sam aj.): 7.580,- Kč. 

Za každý dar jménem presbyterstva sboru srdečně děkujeme! 


