Wybrane imprezy ~ Vybrané akce
maj – czerwiec /květen – červen
Data
Datum

Czas
Čas

Impreza
Akce

27.-28. 5. (niedziela)

9.00
16.30

Święta Wylania Ducha Świętego

(poniedziałek)

1. 6. (piątek)

od 18.00

Noc kostelů

8. 6. (piątek)

16.30

Wspólna młodzież + dorost

10.6. (niedziela)

8.00 - Ropica
9.00 - Niwy

Nabożeństwa ze wspomnieniem ks. prof.
J. Bergera (50 rocznica śmierci)

15. – 16. 6.

Wyjazd chórku młodzieżowego do Zgierza (Polska)
na 40-lecie tamtejszej parafii ewang.

17. 6. (niedziela)

od 9.00

Święto Trzech braci – nabożeństwo
wspólne w kościele Na Rozwoju
(Na Niwach nie ma!)

22. 6. (piątek)
24. 6. (niedziela)

16.30
9.00

Dorost: smażenie jajecznicy (Ropica)
Zakończenie roku szkolnego

INFORMATOR PARAFIALNY
SBOROVÝ ZPRAVODAJ

2/2012
„Ale On řekl: Blaze je těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ (Lukáš 11,28)

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.
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.
Telefony: 737 775 901 (M. Piętak), 603 106 071 (Z. Pastuszková)

Celým Písmem svatým, celými dějinami biblické zbožnosti se táhne toto slovo
Pana Ježíše Krista nebo jemu podobné z knihy Zjevení 3,13: „Kdo má uši, slyš...“
Bratři a sestry, člověk nemůže mluvit před Hospodinem první; nejdřív musí
naslouchat Jeho slovu, a když už
chce promluvit, tak nejprve slovy
„Błogosławieni są raczej ci, którzy
žalmisty:
„Dej
mi
poznat
Hospodine cest svých.“ A to zas słuchają Słowa Bożego i strzegą go.”
není nic jiné,než naslouchání Jeho
Ewangelia św. Łukasza 11,28
slovu, radě, vedení...
Celý svět, celou zemi, kterou položil Hospodin pod naše nohy, se vším co na ní je,
musíme hodnotit a měřit podle toho, co nám mluví On. Někdy se nám zdá, že
jsme toho slyšeli už dost, že už to stačilo, že víc slyšet není třeba. Ale nahlédněme
do svého srdce! Nebledne nám toto Slovo záhy po tom, co ho vyslechneme?
Neuniká nám? Nejsme vůči Němu lhostejní? Můžeme se pokládat za ty, kterým je
blaze? Vždyť prožíváme strach různého druhu, často pochybujeme...
Nestrachujme se! Naslouchejme a zachovávejme – všude jsme požehnáni,
ochraňováni a ostříháni od zlého! Buďme šťastni, že uprostřed tohoto nestálého
a pomíjitelného světa máme pevnou skálu, Hospodina, který řekl a stalo se, který
nabízí pomocnou ruku a prohlásil nás za blahoslavené.
Zdenka Pastuszková, diakonka

Z życia zboru ~ Ze života sboru

Szkółka niedzielna ~ Nedělní besídka

Noc Kościołów

Obóz 2012

W ubiegłym roku nasz zbór, jako jedyny kościół w mieście, wziął udział
w ogólnopaństwowym projekcie pod nazwą Noc Kościołów. Decyzja o wzięciu
udziału w zeszłym roku zapadła w stosunkowo krótkim czasie przed ową nocą.
Niecały tydzień przed terminem akcji rozwiesiliśmy plakaty na wszystkich do tego
celu przeznaczonych miejscach w mieście. Jednak pomimo krótkiego czasu
i stosunkowo słabej propagacji w trakcie nocy odwiedziło nasz kościół parę ludzi,
którzy nie są członkami naszego zboru. Bardzo miło było ich gościć wśród nas. Na
podstawie tego wnioskujemy, że przygotowania i w ogóle realizacja tej nocy miała
sens.

Na całym świecie miliony ludzi – sportowcy,
trenerzy, kibice oraz wszyscy amatorzy sportu –
z niecierpliwością oczekują wielkie wydarzenie,
jakim są Igrzyska Olimpijskie, które w tym roku
podczas wakacji odbędą się w Londynie. Zanim to
jednak nastąpi, my serdecznie zapraszamy dzieci na
Igrzyska Olimpijskie Tyra 2012, czyli obóz szkółki
niedzielnej, który odbędzie się 15. - 21. 7. 2012.

W trackie tych paru godzin ludzie mieli okazję zwiedzić nasz budynek kościelny,
porozmawiać z nami, zjeść kawałek ciasta. O godzinie 20:00 rozpoczął się główny
punkt programu, w trakcie którego pastor zboru, ks. sen. Bogusław Kokotek,
zaznajomił słuchaczy z historią naszego kościoła,
wysłuchaliśmy rozmyślania biblijnego i zespół
www.nockostelu.cz
młodych ludzi poprowadził w śpiewie paru pieśni.
Po doświadczeniu z zeszłego roku ponownie chcemy wziąć udział w tym projekcie.
tym roku do Nocy Kościołów dołączają się także prawieże wszystkie inne kościoły
i domy modlitw z naszego mias ta. Nasza „noc”, jeśli Pan
pozwoli, rozpocznie się o godzinie 18:00 i będzie trwała
do godziny 24:00. W trakcie całego wieczoru będzie
można zwiedzić budynek kościoła, porozmawiać
z ludźmi, modlić się w przygotowanej do tego celu salce
w wieży kościelnej. Będą też zajęcia dla dzieci.
O godzinie 20:00 zaplanowany jest główny program,
w którym obecni ludzie będą mogli wysłuchać mini
koncertu organowego, historii kościoła, zwiastowania
Słowa Bożego i dołączyć się do wspólnego śpiewu.
Serdecznie zapraszamy na dzień 1 czerwca, spędźcie tę noc razem z nami!
Zaproście swoich znajomych i przybądźcie razem z nimi. To świetna okazja, by
zachęcić ich do brania udziału w życiu zborowym i w życiu z Bogiem.
Koordynatorzy projektu Noc Kościołów 2012
P. S. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w dotychczasowych brygadach
koło kościoła oraz w wieży kościoła!

Pan Bóg wzywa każde ze swoich dzieci, aby biegło w wyścigu życia tak wytrwale
i dzielnie, aby zdobyć nagrodę.
O tym wszystkim i dalszych ciekawych sprawach usłyszymy na dopołudniowych
lekcjach biblijnych, a popołudniu czekają nas dyscypliny sportowe, gry,
współzawodnictwa, warsztaty, lecz przede wszystkim duuużo zabawy J.
Zgłoszenia mozna podejmować na szkółkach niedzielnych lub ściągać ze stron
internetowych szkółki.

www.szkolkaniwy.webnode.cz

Termin podania: 31. 5. 2012. Serdecznie
zapraszamy – i prosimy o modlitwy!
Pracownicy szkółki niedzielnej

Sprawy budowlane ~ Stavební záležitosti
Po dokończeniu remontu schodów od strony zakrystii stoi przed nami remont
generalny schodów wraz z budową najazdu bezbarierowego z drugiej strony
kościoła. Oprócz tego stale aktualna jest naprawa blach i rynien na wieży kościoła.
Serdecznie już teraz dziękujemy wszystkim, którzy pomagają w realizacji, czy już
przez wkład własnego czasu i sił, czy też środków finansowych.

Wiadomości całokościelne ~ Celocírkevní zprávy
Slezská církev evangelická vyhlašuje sbírku na pomoc při rekonstrukci střechy
rodinného domu paní Borkovcové z Písečné. Paní Borkovcová je členkou naší
církve a kromě svých dětí má sama v pěstounské péči 8 dětí. Rekonstrukce střechy
je nezbytně nutná, a proto se chceme připojit i k jiným organizacím a paní
Borkovcové pomoci. Finanční pomoc můžete posílat na č. ú.: 621246791/0100,
variabilní symbol: 911589 nebo přinést na ústředí SCEAV do 30. 6. 2012.

