Wybrane imprezy ~ Vybrané akce
Kwiecień-maj/ duben – květen

2/2013

Data
Datum

Czas
Čas

Impreza
Akce

1.4.

9.00

Poniedziałek Wielkanocny – impreza dla dzieci: Tajemnica
jajek wielkanocnych

2.4.

16.00

5. – 7. 4.

Wikendówka konfirmantów z dorostem (Koszarzyska)

21. 4.

9.00

Niedziela diakonii

12.5.

9.00

Den matek

19.5.

9.00

Święto wylania Ducha świętego

24.5.

18.00

Noc kostelů + noční akce pro konfirmandy

26.5.

Spotkanie sióstr

9.00

Pamiątka założenia zboru – dzień zborowy

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

Modlitby 24/7
11.1.- 19.5. 2013
Modlitební místnost
Na Rozvoji

INFORMATOR PARAFIALNY
SBOROVÝ ZPRAVODAJ

POZOR: Došlo ke změně v termínu konání biblických
hodin v domově s pečovatelskou službou ve Svibici (ul.
Kysucká). Nově se biblické hodiny konají vždy v úterky
v 16.00 hod. Náš sbor zajišťuje službu vždy 1. a 4. úterý
v měsíci (2. a 3. sbor Na Rozvoji).

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 31. 3. 2013.

„Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus....“ (Lukáš 24,13-31).
A byl to smutný návrat. Zármutek a zklamání byly tak velké, že už nebyl důvod,
aby zůstávali spolu. Dokonce ani zpráva o prázdném hrobě je nedokázala zastavit,
a tak se vracejí k dřívějšímu způsobu života. Evangelista sleduje dva z nich.
Během rozhovoru se k nim připojuje Ježíš. Nepoznají Ho. Jako by jim v tom
něco bránilo. Kralická Bible to zaznamenala slovy: „...oči jejich byly držány...“ Jsou
tak přesvědčeni o Jeho smrti, že Ho nepoznají. Smrt a zánik to je podle nich
jediné, čemu se dá
věřit. Neznámý však
nemá pochopení pro
„Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć,
jejich smutek! „Jak
by wejść do swojej chwały? ”
jste nechápaví! Což
Łukasz 24,26
neměl Mesiáš to vše
vytrpět a tak vejít do
slávy? To je vám zatěžko uvěřit tomu, o čem mluvili proroci?“- mluví.
I my jsme mnohokrát podobni Ježíšovým učedníkům. Čteme Písmo svaté, ale
přece si chceme ponechat rozhodující slovo a tak přijímáme jenom to, co se
nepříčí naši logice. Událost však pokračuje. „Když už byli blízko vesnice, On jakby
chtěl jít dál. Oni Ho však začnou přemlouvat: „Zůstaň s námi!“
Tak blahodárná byla pro ně Jeho přítomnost. A podobně bývá i s námi. Kolikrát
Ho nepoznáme, zapřeme, je pro nás cizincem, ačkoliv je nám tak vzácný a drahý.
„Když byli u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal
a rozdával jim.“ Najednou se jim otevřely oči,
poznali Ho, všechno pochopili. ON ŽIJE!
Takovým způsobem Pán vybudoval most víry
mezi sebou a učedníky a buduje ho i mezi sebou
a námi, prostřednictvím svých svátostí. I pro nás
láme chléb a nabízí kalich hojnosti. Zve nás do
společenství kolem Slova. I my smíme zažívat
blízkost VZKŘÍŠENÉHO KRISTA!
Zdenka Pastuszková

Pamiątka założenia zboru ~ Sborový den

Odgłosy ewangelizacji ProChrist 2013

Dnia 26. 5. t. r. będziemy obchodzić Pamiątkę założenia zboru, i to bardzo
uroczyście, formą Dnia zborowego. Naszymi gośćmi specjalnymi będą ks. Marek
Londzin z parafii ewangelickiej w Dzięgielowie jako kaznodzieja a śpiewem
posłuży nam czterdziestoosobowy chór uniwersytecki z USA - University
A Cappella Choir. Chór ten działa przy Concordia University Nebraska, jednym
z 10 (!) uniwersytetów Luterańskiego Kościoła – Synodu Missouri. Możemy się
cieszyć na wspaniały program duchowy i muzyczny. Chór posłuży nam częściowo
w ramach nabożeństwa a własny koncert zaoferuje zaraz po nabożeństwie.
Wprawdzie międzynarodową społeczność będziemy mogli kontynuować także
przy wspólnym posiłku i dalszym
ciekawym programie. Już teraz
BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY
i prosimy rezerwować sobie czas na
prawieże cały dzień!

„Niedawno byłam na pogrzebie koleżanki.Była w moim wieku, miała niespełna 40
lat. Była bardzo wierzącą osobą, a jednak Pan w tak młodym wieku postanowił
zabrać ją do Domu. Zastanawiałam się nad tym, że mogłam być na jej miejscu.
Bardzo mnie to poruszyło i jeszcze bardziej zapragnęłam zwiastować żyjącego
Pana Jezusa. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tegorocznych spotkaniach
ProChrist 2013 wraz z bliskimi mojemu sercu osobami. Był to bardzo szczególny
czas, kiedy razem mogłyśmy słuchać poselstwa, razem modlić się, a potem
rozmawiać o tym co przeżywamy. Zapraszałam tych, których kocham, i z którymi
chciałabym spędzić wieczność.”
(Danka Gaura)

„Do tradycji pielęgnowanej przez University A Cappella Choir należy dzielenie się
dobrą nowiną o bożej miłości i zbawieniu Jezusa poprzez boży dar muzyki.”
(Brian L. Friedrich, Prezydent Concordia University, Nebraska/USA)

5. 7. 2013 – Wycieczka do Kralic ~ Zájezd do Kralic
Rok 2013 został ogłoszony ROKIEM BIBLII. W tym roku mija
właśnie 400 lat od ostatniego wydania "Bible kralické". Jest to
okazja, by zwiedzić Kralice nad Oslavou - miejsce, gdzie stała
drukarnia – oraz zamek i historyczną część miasta Náměšť nad
Oslavou, a po wspólnym obiedzie udać się nad zaporę wodną
Dalešice. Oto kilka możliwości, jak spędzić czas wolny nad
zaporą: rejs statkiem po zaporze (100,- Kč), wieża widokowa
Babylon (10,- Kč), Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, albo
też przechadzka po wybrzeżu.
Odjazd autobusem od kościoła Na Niwach o godz. 6:00 (przejazd będzie trwał
około 3 godzin). Powrót (najpóźniej) około godz. 21:00. Koszt wycieczki – 500,- Kč
za 1 osobę (rodziny 3 i więcej osobowe – 450,- Kč/ osoba). W cenie jest przejazd
autokarem, bilety wstępu (Památník Bible kralické, zamek Náměšť) oraz obiad.
Zgłoszenia z zaliczką 250,- Kč prosimy kierować do kancelarii zborowej do
2. 6. 2013. Jakiekolwiek pytania prosimy kierować do Kasi i Rudka Heczko (email:
ruheczko@gmail.com).
Serdecznie zapraszamy!

„ProChrist był w tym roku (zresztą jako w každým) akcją potrzebną w naszym
mieście. Było kilka "nowych twarzy". Głoszone Słowo było dobre. Problem był po
naszej stronie. Było mało osobistych zaproszeń. Mało nam ležy na sercu kwestia
zbawienia bliźnich.“
(Karol Bardoń)
„Niestety byłem w tym roku tylko dwa razy na wieczorach ProChrist, i to jeszcze ze
strony technicznej. Pomimo to, że jestem człowiekiem wierzącym i byłem
zaangażowany, to mogłem posłuchać bardzo dobrych i budujących tematów.
Myślę, że to był nie tylko dla mnie dobrze i wartościowo spędzony czas.“
(Marek Michnik)
W imieniu komitetu przygotowawczego BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
wszystkim, którzy pomagali w realizacji całego programu!
Pastor

Videozáznamy ze všech setkání v rámci evangelizací ProChrist
2013 lze shlédnout online na http://projektizrael.cz.

Sprawy budowlane ~ Stavební záležitosti
V letošním roce máme v plánu kromě mnoha drobných prací a výdajů zejména
dokončit boční schodiště (obložení). Ovšem nejdůležitějším projektem,
schváleným na letošním sborovém shromáždění, je start opravy věže. Podali jsme
několik grantů, ovšem i tak bude největší finanční zátěž při pokrytí odhadovaných
ca. 2 mln. Kč spočívat na bedrech sboru. Moc srdečně prosíme o vaši podporu!
Děkujeme za každý ze srdce věnovaný dar!

