Wybrane imprezy ~ Vybrané akce
Data
Datum

Czas
Čas

Impreza
Akce

17.-21. 4.

Velikonoční svátky

20. 4.

16.00

Centrální Velikonoční bohoslužba

25. 4.

19.00

Koncert: Trzecia Godzina Dnia

27. 4.

14.00

Dzień Matek – Ropica

1.-4. 5.

Wikendówka konfirmantów i dorostu (Koszarzyska)

11. 5.

9.00

Dzień Matek – Niwy

18. 5.

9.00

Pamiątka założenia – dzień zborowy

23. 5.

18.00

Noc kostelů

24. 5.

17.00

Spotkanie małżeństw

1. 6.

9.00

Konfirmacja

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)

INFORMATOR PARAFIALNY
SBOROVÝ ZPRAVODAJ

3/2014
Rány na dlaních a na nohou tvých
mi řekly, jak moc mne máš rád.
Na hlavě trní, které tak bolí,
ukázalo lásku tvou.
Nebe pak odvrátilo tvář
a Tys na kříži zůstal sám.
Tvé rány budou hlásat dál,
jak mně máš rád.
Všechno co mám,
všechno Ti dám,
po Tobě toužím, Pane.
Všechno co mám,
všechno Ti dám,
celý život můj
je tvůj.
(Kancionál č. 120)

facebook.com/niwy.cz
Přidejte se k nám! | Aktualne informacje na bieżąco

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 1, 737 01 Český Těšín, e-mail: niwy@seznam.cz.
Bankovní spojení: 109872523/0300 ČSOB. Vyšlo 18. 4. 2014.
NIWY.CZ

„Nie mamy bowiem
arcykapłana, który by nie
mógł współczuć ze
słabościami naszymi, lecz
doświadczonego we
wszystkim ... z wyjątkiem
grzechu. Przystąpmy tedy
z ufną odwagą do tronu
łaski, abyśmy dostąpili
miłosierdzia i znaleźli łaskę
ku pomocy w stosownej
porze.”
Hebrajczyków 4,15-16

„Wieczerza sederowa” – niezwykły początek Wielkanocy

Pamiątka założenia 2014

Jednym z siedmiu świąt żydowskich, które Bóg
nakazał obchodzić narodowi wybranemu, było
święto Paschy ( 3. Mojż. 23,5 ). Czas i spósob
świętowania był z góry nakazany. Chociaż Izraelici
nie rozumieli tych nakazów, dotrzymywali je
bardzo skrupulatnie,
gdyż pochodziły
bezpośrednio od Boga. Były one prorocką
zapowiedzią tego, co miało się wypelnić ponad
tysiąc lat póżniej, w potomku Dawida, Jezusie Chrystusie, Baranku Bożym.
O tym i wielu innych starotestamentowych obrazach, które wypełniły się
w Jezusie Chrystusie, opowiadał brat Jacek Szeliga w trakcie wieczerzy sederowej
– paschalnej. Właśnie taką paschalną wieczerzę obchodził Pan Jezus ze swoimi
uczniami w cztwartek przed swoją śmiercią. Poznawanie tych żydowskich świąt
i tradycji w świetle Nowego Testamentu nas bardzo wzbogaca i sprawia, że
wydarzenia, które dokonały się w tamtą Wielkę noc, stają się dla nas bardziej
zrozumiałe. W wieczerzy sederowej, która odbyła się we wtorek 8. 4. 2014 w sali
rady kościelnej wzięło udział prawie 60 uczestników, członków naszego zboru
i nie tylko.
Stasia Kukucz

Tegoroczna Pamiątka założenia połączona także w tym roku z dniem zborowym
odbędzie się w niedzielę 18. 5. Na uroczystym nabożeństwie Słowo Boże
zwiastować będzie ks. Marián Kaňúch (ECAV Žilina, SK) a muzycznie upiększą je
niecodzienne Dzwonki Skoczowskie, i to jak w ramach nabożeństwa, tak też
i w ramach małego koncertu bezpośrednio po nim. Następnie zapraszamy
do wspólnego obiadu a po nim na dalszy program dla wszystkich generacji.

Konferencja dla nauczycieli
W sobotę 5. kwietnia t. r. odbyła się w domu zborowym Hutnik w Trzyńcu już
trzecia w kolejności konferencja z serii „Křesťan za katedrou”. Byłem tam po raz
pierwszy, tak z ciekawości i muszę przyznać, że podobało mi sie tam i nie
wyszedłem stamtąd pusty – duchowo oczywiście :D. Jestem wdzięczny Panu
Bogu za ludzi, którzy organizują takie konferencje, ponieważ jest bardzo ważne,
aby chrześcijańscy nauczyciele mieli możliwość zdobywania doświadczenia
i wskazówek, jak postępować, jak nauczać i prowadzić uczniów w prawdzie
w dzisiejszym świecie. Jestem wdzięczny również za pastora Jiříka Kaletę z Piosku,
który bardzo zabawnie poprowadził całą konferencję. Z wykładów
najcenniejszym dla mnie był jeden od Jacka Weigla, inicjatora i założyciela wielu
szkół chrześcijańskich w Polsce, w którym mówił o tym, że we wszystkim –
w życiu, rodzinie, pracy oraz w życiu duchowym jest konieczne, by mieć jasny cel,
gdzie zdążam. Bez tego życie będzie bezbarwne i bez smaku, a to my mamy być
solą i światłością dla świata.
Jakub Kujawa

Spotkanie małżeństw: zaproszenie

Jak jemu/jej powiedzieć, że ...
czyli zapraszamy na spotkanie dla małżeństw
niezależnie od stażu.
 sobota 24 maja 2014 godz. 17:00
 budynek Rady Kościelnej
 Goście: Danka i Jarek Pokorni
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia do 18 maja, byśmy mogli przygotować
"małe
conieco".
Zgłoszenia
prosimy
wysyłać
pod
adres:
ruheczko@gmail.com, tel.: 605970879 (Kasia Heczko).

Całokościelne ~ Celocírkevní
Centrální velikonoční bohoslužba
V neděli 20. 4. 2014, v 16.00 se v našem kostele bude konat
další z řady dynamických mládežových bohoslužeb, tentokrát
organizovaných mladými ze sboru SCEAV v Neborech.
Hlavním slovem na téma „Odděleni pro Boha“ poslouží
br. Jan Hracki. Ve společném zpěvu nás povede naše
dorostová skupina z Nivů. Zváni jsou samozřejmě všichni
mladí i starší.
Koncert TGD
Další zajímavou akcí v našem kostele bude koncert známé polské hudební
skupiny Trzecia Godzina Dnia (TGD). Bude se konat v pátek 25. 4. 2014 v 19.00.
Lístky v ceně 100,- Kč rychle mizí, a tak je třeba si pospíšit. Pokud ještě
z předprodeje něco zůstane, budou k dispozici i na místě v ceně 140,- Kč. Jedná
se o jednu z akcí zapojených do projektu „2014 – Rok hudby a modlitby“.

