Wybrane imprezy ~ Vybrané akce
Data
Datum

Czas
Čas

Impreza
Akce

21.3.

16.30

Postní pátek – host p. S. Kaczmarczyk

23.3.

15.00

Światowy Dzień Modlitwy – Egipt 2014

28.3.

16.30

Piątek postny – gość p. J. Cieślar

4.4.

16.30

Postní pátek – host p. R. Firlová

4.-5.4.

Konference pro učitele: Křesťan za katedrou (kzk.sceav.cz)

11.4.

16.30

Piątek postny – gość p. V. Ciesar

13. 4.

15.00

Niedziela Palmowa - Wieczerza Pańska dla seniorów

17.-21.4.

Velikonoční svátky

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)

Spowiedź i Wieczerza Pańska DLA STARSZYCH (70+)
13. 4. 2014 o godz. 15.00
Po nabożeństwie spowiednim w kościele zapraszamy do
społeczności przy stole w budynku Rady kościelnej. W razie
zainteresowania prosimy o zgłoszenie udziału w kancelarii zboru
albo telefonicznie pod numerem tel.: 603 106 071
(p. Zdenka Pastuszková). W razie potrzeby chętnie
załatwimy transport samochodem

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 16. 3. 2014.
NIWY.CZ

INFORMATOR PARAFIALNY
SBOROVÝ ZPRAVODAJ

2/2014
Není voda jako voda
Mezi vodou a vodou je veliký rozdíl. Mnoho by o tom mohli vypravovat
cestovatelé, kteří vědí, jaké je nebezpečné, když se člověk napije nepřevařené
vody v tropech. Nemusíme ale chodit až tak daleko. I my, zde, v našem kraji,
dovedeme posoudit kvalitu vody v různých lokalitách. Ať už je tomu tak, nebo
onak, pro dobrou i pro tu horší vodu platí: „ Kdo pije z této vody, bude opět
žíznit.“ Proto chodí člověk od studny ke studně, od požitku k požitku, protože
žízní. Ovšem nežízní jenom jeho tělo, ale především jeho duše. A žízeň duše utiší
jedině Bůh.
Posádka
bouří
zmítané
plachetnice
postrádala
„Ale kto napije się wody, którą Ja mu
pitnou vodu. Když už všichni
dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz
podléhali
beznaději,
woda, którą Ja mu dam, stanie się
najednou zjistili, že se dostali
w nim źródłem wody wytryskującej ku
do proudu řeky přivádějící do
żywotowi wiecznemu..”
moře sladkou vodu. Přišla
pomoc. I nás obklopuje
Jan 4,14
taková sladká voda, z které si
můžeme kdykoliv nabrat. Tou
vodou je Boží láska a Boží milost zjevená nám v Ježíši Kristu, který byl vydán za
naše hříchy. Pijme s vděčností plnými doušky z této vody a nebudeme žíznit na
věky.
Zdenka Pastuszková, katechetka

Modlitwy za Egipt 2014
Każdego roku pierwszy piątek marca obchodzony jest na całym
świecie jako Światowy Dzień Modlitwy. Został on
zainicjowany pod koniec XIX wieku przez chrześcijanki z
Ameryki Północnej. Od tamtej pory, każdego roku,
porządek nabożeństwa oraz intencje modlitewne
przygotowuje ekumeniczne grono kobiet z innego kraju.
W tym roku zapraszają nas do wspólnej modlitwy pod hasłem:
„Strumienie na pustyni” kobiety z Egiptu. Zachęcają nas do tego wezwaniem: Jako
ludzie wiary nie chcemy trwać w grzechu, ale pragniemy poprzez modlitwę
przemieniać nasze postępowanie. Chcemy być jak „topole nad ruczajami”(Iz 44,4).

otrzymać
w
biurze
parafialnym
albo
znaleźć
pod
www.wroclaw2014.net. Oto kilka szczegółów z foldera organizatorów:

adresem

Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej jest kontynuacją Spotkań
Trzech, Czterech a teraz Sześciu Narodów i będzie to już dziewiąta edycja
wydarzenia, które dotychczas odbywało się, co dwa lub trzy lata, m.in. w Görlitz,
Wiśle, Czeskim Cieszynie, Pradze, Bratysławie i ostatnio w Dreźnie.
Hasłem spotkania we Wrocławiu jest „Być wolnym w Chrystusie” (Gal 5,1).
W szczególny sposób pragniemy zaakcentować przypadającą w 2014 roku 25
rocznicę upadku komunizmu i rolę, jaką odegrały Kościoły chrześcijańskie
w procesie integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Serdecznie zapraszamy więc na spotkanie z okazji Światowego Dnia Modtliwy
w niedzielę 23. 3. o godz. 15,00 do sali pod kościołem. W programie będzie m. in.
słowo biblijne, prezentacja o chrześcijanach w Egipcie, czas na modlitwy
wstawiennicze a nawet skromny posiłek.

Główny wykład wygłosi profesor Jerzy Buzek, były premier rządu Rzeczpospolitej
oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Ponadto
w programie przewidujemy noc otwartych kościołów wszystkich wyznań, noc
otwartych muzeów, uliczne oraz plenerowe występy grup muzycznych
i teatralnych z kraju i z zagranicy.

Dlatego, że tematem spotkania jest „Strumienie na pustyni”, środki finansowe
w ramach kolekty przeznaczone będą na wsparcie budowania studni w Afryce czy
na pomoc dialogu kobiet - chrześcijanek z kobietami – muslimkami w Egipcie.

Integralną częścią spotkania będzie Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Przewidziane
są rozgrywki piłki nożnej, specjalny program dla najmłodszych, zwiedzanie
Wrocławia i niespodzianka w wieczór otwarcia.

Wycieczka na Spotkanie Chrześcijan – Wrocław 2014

Całokościelne ~ Celocírkevní

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wycieczce
zborowej na międzynarodowe Spotkanie Chrześcijan
Europy Środkowo-Wschodniej, które odbędzie się
w dniach od 4 do 6 lipca 2014 roku we Wrocławiu.

Setkání dětských sborečků
V neděli 6. 4. 2014, v 16.00 se v bystřickém kostele bude konat další „setkání
dětských sborečků“. Vystoupí děti z Albrechtic, Komorní Lhotky, Oldřichovic
a Bystřice. Biblickým slovem poslouží Gosia Michejdová a emeritní biskup
Stanislav Piętak. Tento malý festival dětských sborů pořádá a srdečně na něj zve
Křesťanské společenství – Społeczność Chrześcijańska.

W związku z tą imprezą chcemy zorganizować wspólny
wyjazd autobusem (lub samochodami, o ile nie uda się
zapełnić autobusu). Jest to okazja, aby spotkać się
z wielu współwyznawcami, przeżyć ciekawe programy. Nie bez znaczenia jest
także możliwość zwiedzenia zabytkowej stolicy Dolnego Śląska. To wszystko za
bezkonkurencyjne ceny: dorośli – 35 EUR/ 150 PLN, uczniowie, studenci
i bezrobotni – 15 EUR/ 70 PLN, dzieci w wieku do 12 lat – darmowo. W cenie
zawarte jest zakwaterowanie (2 noce w akademikach), wyżywienie, darmowy
transport publiczny oraz koszty uczestnictwa. Do tego doliczyć trzeba jeszcze cenę
transportu (jeszcze nie ustalono, ale nie powinna być zbyt wysoka).
Dla wszystkich zainteresowanych wspólnym wyjazdem oferujemy możliwość
grupowej rejestracji. Na listę parafialną trzeba się jednak zgłosić najpóźniej do
niedzieli 30.3. t.r. włącznie. Szczegółowe informacje o całej imprezie można

Biblická lupa
Jde o 30-ti minutový publicisticko-vzdělávací pořad, který
připravuje Mediální odbor SCEAV, a který je vysílán v regionální
kabelové televizi v Bystřici, Třinci a Českém Těšíně a také na
internetu. Program se věnuje různým životním problémům
z hlediska víry. Přehled témat dosavadních dílů je pestrý: mj.
víra vs. rozum, vztahy, odpuštění, okultismus, smrt, evoluce a
kreace, co křesťanství dalo světu, či komplexní zdravotní péče. Březnový díl se
zaměřoval na duchovní službu Armády ČR, dubnový se bude věnovat Bibli.
Premiéry jsou vždy první úterý v měsíci v 16:00 hod. Vysílání běží po dobu celého
prvního týdne v rámci Těšínských křesťanských minut. Jednotlivé pořady lze
shlédnout také na internetu, na stránkách tvůrců pořadu – www.projektizrael.cz.

