
Wybrane imprezy ~ Vybrané akce 

Data 
Datum 

Czas 
Čas 

Impreza 
 Akce  

2. 6. (neděle) 9.00 Konfirmacja - Konfirmace 

7.6. (piątek) 16.30 Spotkanie pokonfirmacyjne z jajecznicą 
(pasowanie konfirmantów na dorościan) 

11.6. (wtorek) 17.00 Prezbiterstwo senioralne – Mistrzowice 
Wspólna młodzież + dorost 

16.6. (niedziela) od 8.30 Święto Trzech Braci (uroczyste nabożeństwo) 

20.6. (czwartek) 17.30 Spotkanie prezbiterstwa 

21. 6. (piątek) 17.00 Wspólna młodzież + dorost 

29. 6. (sobota) 16.30 Svátek Petra a Pavla: přednáška „Co 
křesťanství dalo světu“ (M. Říčan, Th.D.) 

30. 6. (niedziela) 9.00 Zakończenie roku szkolnego  

5.7. (piątek) od 6.00 Wycieczka –  Kralice (śladami Biblii Kralickiej) 
Program regularnych nabożeństw, godzin biblijnych i innych spotkań – patrz Porządek Nabożeństw 

albo ogłoszenia w gablotce lub podczas nabożeństw i spotkań.  

Obozy letnie ~ Letní tábory 

TE Dzięgielów: 6. – 14. 7.                                              XCAMP Śmiłowice: 20. – 27. 7.  
Młodzież: 22. – 27. 7. – Salmopol (Polska)  
Szkółka: 27. 7. – 3. 8. – Tyra, chata Boszczyk 
Dorost: 17. – 23. 8.  – Nivy – Vsetín 

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. 

INFORMATOR PARAFIALNY 
SBOROVÝ ZPRAVODAJ 

3/2013 

Milí přátelé, 
v dobách protireformace schoval jimramovský mlynář svou Bibli důmyslně do 
hřídele vodního kola. Byla pro něho pokladem nade vše. Střežil ji jako zdroj 
duchovní síly a moudrosti. Sloužila i jako vzdělávací pomůcka pro celou rodinu. 
Učil z ní číst a psát svoje děti a také do ní nechal zapsat toto: "Tento Zákon je 
Wlastní Jozefa Pánka. Won Wěrně čte wšeliký Písma. Kateřina Pánková to psala, 
wona umí psát. Josef Pánek." 

Dnes bychom jen stěží našli ve svém okolí někoho, kdo neumí číst a psát. Ale tak 
jako potřeboval věrně číst "wšeliký Písma" jimramovský mlynář, potřebujeme to 
i my z 21. století. Hned z několika důvodů.  

Potřebujeme Písmo znát především proto, že je základem naší víry víry i života (to 
ostatně uslyšíme i 2. 6. při 
konfirmaci). Dovídáme se 
z ní, co smíme věřit a jak 
máme podle toho žít.  

Potřebujeme Bibli otevírat, 
protože ona nám otevírá 
nové obzory, učí nás dívat se na život z vyšší perspektivy.  

Potřebujeme Bibli číst, protože ona nás má přečtené. Bůh skrze své slovo odhaluje 
naše nitro a ukazuje nám naši hříšnost a padlost.  

Potřebujeme Bibli studovat, abychom poznávali hlubinu Boží milosti a odpuštění, 
jeho čistotu, spravedlnost a svatost, ale také Jeho spravedlivou, čistou a svatou 
vůli pro náš život. 

Potřebujeme Bibli nechat mluvit, abychom se naučili mluvit o Bohu i k Bohu. 
Abychom jej uměli oslavit svým uctíváním i svědectvím druhým. 

Inspirovat nás k tomu mohou výstavy o Bibli 
v kostelní věži či v ústředí církve nebo zájezd po 
stopách Bible Kralické (viz níže) – té, kterou 
onehda tak pečlivě schovávali.  

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 31. 3. 2013. 

 „Niebo i ziemia przeminą,  
ale słowa moje nie przeminą. ” (Jezus) 

Łukasz 21,33 



Z życia zboru ~ Ze života sboru 

Spotkania z Bożym Słowem w Mistrzowicach. 
12. grudnia 2008 po raz pierwszy odbyło się spotkanie w byłej szkole 
ewangelickiej w Mistrzowicach. Objekt był własnością naszego zboru Na Niwach 
już ładnych parę lat, stał jednak bezużytecznie. W objekcie zbór z dotacji miasta 
Czeskiego Cieszyna przeprowadził dosyć kosztowne remonty – doprowadzono do 
objektu gaz, wykonano gazowe centralne ogrzewanie, w końcu wymieniono okna 
i drzwi. Właśnie te wszystkie remonty spowodowały, że propozycja sióstr 
z Mistrzowic, by w szkole rozpocząć regularne spotkania, mogła doczekać się 
realizacji. Propozycja padła na spotkaniu sióstr 2. grudnia, natomiast już 12. 
grudnia odbyło się pierwsze spotkanie. Nie pamiętam już, ile nas się zeszło, ani co 
z Bożego Słowa czytaliśmy. Wiem jednak na pewno, że już na tym pierwszym 
zebraniu mieliśmy pewność, że o ile Pan pozwoli, to nie będzie to zebranie 
ostatnie. Raz w miesiącu, po paru miesiącach już dwa razy w miesiącu, i tak jest 
do dnia dzisiejszego. Może wy, którzy ani razu nie byliście w Mistrzowicach, 
zadajecie sobie pytanie – Co oni tam takiego robią? Nie mamy tajemnic – 
śpiewamy pieśni, modlimy się, słuchamy muzyki, ale przede wszyskim czytamy 
Boże Słowo, rozmyślamy nad nim, zdarza się nam czasami dosyć długo dykutować 
o przeczytanym fragmencie Bibli. W tym roku zdążyliśmy już „posiedzieć z tłumem 
słuchaczy na górze, z której Jezus wygłaszał kazanie”, „płynęliśmy też z Jonaszem 
w brzuchu wielkiej ryby i oglądali Niniwę” a w ostatni piątek na podstawie psalmu 
139 pozwoliliśmy Bogu przeprowadzić rewizje naszych żywotów.  
Ten artykulik traktuję przede wszystkim jako króciutkie sprawozdanie jednego 
z uczestników (ostatnio przeciętnie zbiera nas się około 15) spotkań z Bożym 
Słowem w Mistrzowicach. Jeśli jednak chcesz sprawdzić, czy napisałem prawdę, to 
możesz wpaść i TY w pierwszy lub trzeci piątek miesiąca (z wyjątkiem lipca 2013 – 
wycieczka zborowa i piątek przed X-Campem). Możesz i TY przeżyć iście rodzinną 
atmosferę i podzielić się swym poznaniem Bożego słowa z resztą uczestników.     

Zbyšek Michnik 

Výstava: Bible očima světa, svět očima Bible. 

Ačkoliv ve věži máme svou výstavku různých výtisků Biblí, srdečně Vás zveme také 
na další zajímavou výstavu uspořádanou v souvislosti s Rokem Bible. Uskuteční se 
v prostorách ústředí naší církve Na Nivách (vedle našeho kostela), a to od pondělí 
10. června do pátku 28. června. Výstava je interaktivní, na své si přijdou zvláště ti 
hravější. Její součástí je videoprojekce. K dispozici budou průvodci, kteří rádi 
zodpovědí zvídavé otázky. Zhlédnutí výstavy zabere tak půldruhou hodinku. 
Dětské vstupné činí 20 Kč, dospělé vstupné 30 Kč.  

Szkółka niedzielna ~ Nedělní besídka 

Obóz szkółki niedzielnej w tym roku odbędzie się  w dniach 27. 7. – 3. 8. 2013 jak 
zwykle w Tyrze. Tematem przewodnim to „Tajemnica Hadassy“. Koszt obozu to 
1100,- Kč obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, nagrody za współzawodnictwa 
oraz upominek. Zgłoszenia trzeba oddać do 15.6.2013. Patrz też 
szkolkaniwy.webnode.cz. Kontakt: Danuta Gaura (tel.: 605 249 579, email: 
nutagaura@seznam.cz).  
Podczas wakacji zapraszamy również wszystkie dzieci na regularną szkółkę 
niedzielną o godz. 9.00, jak również na imprezy popołudniowe, które odbędą się: 

 2.7. (wtorek) „Tajemnica arbuza - Tajemství melounu“, 15.00-17.00 

 16.8.(piątek) „Jablková párty – Impreza z jabłkami“, 15.00-18.00   

 29.8.(czwartek) „Piknik ogrodowy – zahradní slavnost“, 14.00-18.00 

[Tímto také děkujeme Městu Český Těšín za finanční podporu těchto akcí v rámci 
projektu „Děti kolem kostela“.] 

Stavební záležitosti ~ Sprawy budowlane  

Na letošním Sborovém shromáždění jsme se společně rozhodli nastartovat proces 
příprav na opravu fasády věže kostela. Podali jsme také několik žádostí o granty, 
z nichž některé byly přijaty v okleštěné podobě, ale ty nejdůležitější, které by 
umožňovaly start oprav již letos, přiznány nebyly, mj. kvůli hospodářské krizi. Je 
také zřejmé, že i v budoucnu se budeme muset obejít bez velkých dotací. O to více 
ze srdce děkujeme všem ochotným dárcům za každý dar na opravu kostela! 
Srdečně děkujeme také všem, kteří se ochotně zapojují do nejrůznějších drobných 
oprav, úklidů a brigád kolem kostela!  

Święto Trzech Braci ~ Svátek tří bratří 

W ramach tegorocznego Święta Trzech Braci serdecznie zapraszamy na wspólne 
nabożeństwo ekumeniczne cieszyńskich zborów. Odbędzie się w niedzielę 16. 6. 
2013. Gośćmi specjalnymi to chór mieszany z Olbrachcic, który zaśpiewa 
w ramach poranka muzycznego od 8.30 i po nabożeństwie, oraz eurodeputowany, 
prof. Jerzy Buzek, biskup naszego kościoła, Jan Wacławek, oraz kaznodzieja Słowa 
Bożego, Jerzy Marcol (Biblijne Stowarzyszenie Misyjne). Motto nabożeństwa: 
Konstantyn i Metody – ich znaczenie dla nas dziś. Serdecznie zapraszamy! 

5. 7. 2013 – Wycieczka do Kralic ~ Zájezd do Kralic 

Szczegóły patrz gablotka, www.niwy.cz albo zaproszenia. Zgłoszenia: do 
2. 6. 2013. Kontakt: Rudek Heczko (email: ruheczko@gmail.com, tel.: 604180498). 


