
TE Dzięgielów, 7. – 15. 7. 2012 

Wybrane imprezy ~ Vybrané akce 

Czerwiec – sierpień / červen – srpen 

Data 
Datum 

Czas 
Čas 

Impreza 
 Akce  

25. 6. (poniedz.) 17.00 Chór: Smażenie jajecznicy (Mistrzowice) 
29. 6.(piątek) 16.30 Święto apostołów Piotra i Pawła 
  Dorost: Smażenie jajecznicy 
6. 7. (piątek) 8.00 Wycieczka zborowa – Lipník n. B. + Helfštýn 
7. – 15. 7.  Tydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów 
14. – 21. 7. Obóz dla dzieci – Tyra, chata Boszczyk 
21. – 28. 7. Xcamp – Śmiłowice 
22. – 27. 7.  Obóz młodzieży – Sorkwity (Polska) 
6. – 11. 8. Obóz dorostu – Zázrivá (Słowacja) 
25. 8. (sobota) Wycieczka rodzin z dziećmi (Góra Żar) 
30. 8. (czwartek) 15.00 Piknik olimpijski (poobozowe spotkanie – Niwy) 
2. 9. (niedziela) 9.00 Nabożeństwo szkolne (Początek roku szkolnego) 

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

 

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 
3/2012 

Vážení přátelé,  
máme před sebou prázdniny, a tak si dovoluji nabídnout vám malé „prázdninové 
desatero“, které se může hodit i pro každý jiný čas volna. Přejme si navzájem boží 
ochranu, moudrost a načerpání nových duchovních i fyzických sil! 
 
1. Nezapomeň, že i o volném čase jsi božím dítětem. Pán Bůh nám zaslíbil, že 

s námi bude vždy a všude. A to znamená, že také my bychom měli být s Ním vždy 
a všude a podle toho taky jednat. 

2. Nezanedbávej osobní ztišení v modlitbě a nad Božím slovem. V duchovním 
životě si nemůžeme dovolit udělat si prázdniny. Ani ďábel totiž nikdy nemá 
prázdniny! 

3. Volný čas využívej konstruktivně. Odpočívat lze různým způsobem, ale 
zbytečnému lenošení bychom se měli vyhýbat. Aktivní odpočinek obohacuje 
a dává radost. Zvláště, když 
pomáhá bližním.  

4. Plánuj svůj čas. Udělej si 
alespoň obecný plán 
prázdnin i jednotlivých dní. 
Vstát v poledne a pak 
přemýšlet, co s načatým dnem, je nejlepší cesta k nudným prázdninám.  

5. Nebuď individualista. I když jsou chvíle o samotě důležité, 
neměli bychom si hrabat jen na svém písečku. Bylo by 
škoda prosedět prázdniny třeba u počítačových her 
nebo u televize a ani nevytáhnout paty z domu. 
S kamarády si člověk snáz procvičí kondičku – 
fyzickou, duševní (a v případě setkání dorostu, 
mládeže či sboru) i duchovní.  

6. Nemrhej penězi. Období prázdnin je vhodnou 
příležitostí k tomu, abychom si konečně trochu 
„vyhodili z kopýtka“. Ovšem špetka 
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zdrženlivosti a skromnosti není nikdy na škodu. A když něco kupujeme, neměli 
bychom zapomenout také na pozornosti pro naše blízké či kamarády, ale také na 
dávání potřebným. To vždycky potěší obě strany. 

7. Nezáviď těm, kdo si mohou dovolit víc. A už vůbec se kvůli tomu nezadlužuj! 
V létě se dobře daří závisti: vždy se najde někdo, kdo strávil lepší dovolenou, za 
více peněz, s větším luxusem, v krásnějších zemích... Dopřejme si radost z toho, 
co bylo dáno nám i z toho, co bylo dáno jiným.  

8. Nezapomeň na společenství s ostatními věřícími. Pobyt v cizím prostředí skýtá 
krásnou příležitost poznat jiné církve a sbory nebo se alespoň ztišit v historickém 
kostele či zorganizovat biblickou skupinku nebo bohoslužbu na netradičních 
místech.  

9. Modli se o sílu k dobrému svědectví všude, kde budeš. „Solí země “ a „světlem 
světa“, jak to o nás řekl Ježíš (Mt 5,14-16), máme být i v čase volna.  

10.  Za všech okolností buď vděčný. Nevím, co bych k tomu měl dodat. Prostě za vše 
děkuj Bohu, protože je to tak dobře, a protože tě to naučí radovat se i ze zdánlivě 
nepatrných věcí. A věř mi, že je to něco, co přináší do života hodně radosti.  

Martin Piętak, pastor 

Z życia zboru ~ Ze života sboru 

Wycieczka zborowa: Lipník nad Bečvou + Helfštýn 
W święto Mistrza Jana Husa, tzn. w piątek 6. 7. 2012 
serdecznie zapraszamy na wycieczkę samochodową do 
Lipníka nad Bečvou oraz na gród Helfštýn. Miasto Lipník 
należało do najważniejszych miast żydowskich na 
Morawach. Podziwiać będzie można m. in. drugą 
najstarszą synagogę w Republice Czeskiej. O tym i o 
innych interesujących faktach dotyczących miasta 
poinformuje nas fachowy przewodnik. Będzie też czas na społeczność przy Słowie 
Bożym. Po południu zwiedzimy drugą największą w RCz ruinę grodu 
średniowiecznego – Helfštýn, gdzie można podziwiać m. in. wyniki konkursów 
kowali-artystów oraz obejrzeć szermierkę. 
Odjazd z Cz. Cieszyna (od kościoła) o godz. 8:00. Zgłoszenia trzeba nadesłać do 2. 7. 
(imię i nazwisko, ilość osób, ilość obiadów i czy jest  do dyspozycji samochód). Bliższe 
informacje u Rudka i Kasi Heczko (tel.: 604 180 498, kaheczko@gmail.com) lub 
w ogłoszeniach i w kancelarii zboru. 

Wycieczka dla rodziców z dziećmi: Góra Żar  
Wszyscy rodzice (czy dziadkowie) z dziećmi zaproszeni są bardzo serdecznie na 
wspólną wycieczkę autobusową. Odbędzie się ona w sobotę 25. 8. 2012. Naszym 
celem będzie góra Żar, zwiedzimy elektrownię szczytowo-pompową, tor saneczkowy, 
potem wspólne ognisko, dla dzieci oczywiście gry 
i zabawy. Po drodze odzwiedzimy też jeden z kościołów 
ewangelickich. Cena: 200 Kč za osobę. Dzieci do 4 lat 
gratis.  
Zgłoszenia oraz bliższe informacje u s. Danki Gaura (tel.: 
605 249 579) lub w ogłoszeniach i w kancelarii zboru.  

Piknik olimpijski 
Ta impreza dla dzieci oraz całych rodzin odbędzie się w czwartek 30.8.2012 o godz. 
15.00 w ogrodzie przy naszym kościele. Będzie to spotkanie nawiązujące na obóz 
szkółki niedzielnej p. t. "Wielkie Igrzyska 2012" połączone z konkursem czytelniczym 
wg lektury, którą dzieci otrzymią na obozie w Tyrze. No i przy okazji pożegnamy się 
z wakacjami...  

Religie i konfirmacja 2012-2013 
Choć dopiero co kończy się stary rok szkolny, chcemy przypomnieć, że po wakacjach 
znów można będzie zgłaszać dzieci do lekcji religii, i to w następujących 
przedszkolach: Dukelská, Akátová (PL), Sibica (PL). Czynimy starania, by móc 
zaoferować religię także przy ul. Hrabinskiej i Moskiewskiej. Ze szkół to polskie szkoły 
w Ropicy, Sibicy i Cz. Cieszynie oraz w gimnazjum polskim. W razie zainteresowania 
prosimy zgłosić potrzebę w innych szkołach.  
Przypomnieć warto także i to, że po wakacjach rozpocznie się znów nauka 
konfirmacyjna. Szczegóły i zgłoszenia pojawią się pod koniec wakacji. Zapraszamy! 

Sprawy budowlane ~ Stavební záležitosti 
Już od dłuższego czasu była na ten rok zaplanowana budowa nowych schodów 
włącznie z najazdem bezbarierowym od strony „Tatry”. Nie chodzi o sprawę 
kosmetyczną – stare schody są w opłakanym stanie i niebezpieczne do użytku, co 
utrudnia naprz. dostęp do salki dorostu. Koszta przedsięwzięcia mają wynosić ok. 300 
tys. Kč. Niestety do tej chwili nie udało się zgromadzić nawet części tej kwoty, m. in. 
z powodu nieprzewidzianej, bardzo wysokiej dopłaty za ogrzewanie, która zmusza 
nas do inwestycji w stronę efektywniejszego systemu ogrzewania. W związku z tym 
w imieniu prezbiterstwa bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ochotnym 
dawcom i sponsorom, których środki pomagają nam uporać się z bieżącymi 
potrzebami pracy zborowej. Niech Pan błogosławi dobrych dawców! 


