INFORMATOR PARAFIALNY
SBOROVÝ ZPRAVODAJ

Wybrane imprezy ~ Vybrané akce
Lipiec - sierpień / červenec – srpen
Data
Datum

Czas
Čas

Impreza
Akce

2.7. (úterý)

15.00

„Tajemství melounu” (akce pro děti z města)

5. 7. (pátek)

6.00

Zájezd po stopách Bible kralické

6. – 14. 7.

Tydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów

14.7. (niedziela)

9.00

20. – 27. 7.

XCAMP SMILOVICE

22. – 27. 7.

Pobyt młodzieży – Salmopol (Polska)

27. 7. – 3. 8.

Obóz dzieci – Tyra, chata Boszczyk

16.8. (pátek)

14.00

17. – 23. 8.

Pobyt dorostu – Nivy – Vsetín

29.8. (czwartek)

14.00

Nabożeństwo z gośćmi z Francji

„Jablková párty” (akce pro děti z města)
Piknik poobozowy – zakończenie wakacji

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

4/2013
Začíná období dovolených a my budeme možná více cestovat. Zvykle si na takové
cesty bereme i nějakou tu literaturu, abychom u ni relaxovali, aby nás osvěžila a
aby nám cesta do cíle rychleji uběhla. I Bible v knize Skutků apoštolů 8,26-40
zaznamenává událost o jednom čtení. Odehrálo se během cesty mezi
Jeruzalémem a Gázou a potvrdilo, že kdo hledá pravé osvěžení, nalezne jej.
Etiopský dvořan, správce pokladů samotné královny, vykonal pout´ do
Jeruzaléma, aby se tam modlil, protože toužil po živém Bohu. Opatřil si tam knihu,
kterou nyní čte. Jde o nějaký „lehký“ román? Ne. Čte proroctví Izajáše, a ani
netuší, co mu Pán na zpáteční cestě chystá – nalezne pokoj, po kterém tak všichni
toužíme.
Ted´se zamysleme nad tím, v čem nám může být příkladem tenhle člověk:
 nespokojí se jen s tím co

je na povrchu – s relaxem
– touží se dostat do
hloubky
 otevírá

srdce

svému

„Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo
Ja jestem z tobą.”
Dzieje Apostolskie 18,9-10

Spasiteli
 při studiu Písma nalézá štěstí, po kterém touží každý z nás

Kdo pozná cenu Božího Slova a užívá ho jako svíci na všech svých cestách, nebude
zahanben. Jeho cesta nebude nudná, s věčným čekáním, bez pohodlí, s únavou,
ale to bude cesta plná díků za Boží dary a Boží požehnání.

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 30. 6. 2013.

Vrchní voda není vhodná k pití. Čerpejme z té, která je až na skále, a která skýtá
odpočinutí tělu i duši.
Zdenka Pastuszková

Lato w naszej parafii ~ Léto v našem sboru
Zapowiada się bardzo ciekawie i intensywnie! Oprócz już tradycyjnych
wyjazdów dzieci, dorostu i młodzieży, jak również dużych imprez, takich jak
Tydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów czy Xcamp w Śmiłowicach, będzie także sporo
mniejszych okazji do słuchania Słowa Bożego, do wzajemnego dzielenia się, czy
służby bliźnim. Wprawdzie nie będzie niedzielnych godzin biblijnych w salce Na
Niwach, ale zamiast tego chcemy skorzystać z licznych imprez i konferencji.
O wycieczce do Kralic była mowa już wcześniej a w tej chwili autobus jest pełny.
Może znajdzie się miejsce na dalszej wycieczce (tym razem dla dzieci z rodzicami),
która powinna odbyć się pod koniec wakacji albo na początku nowego roku
szkolnego (szczegóły – w przygotowaniu). Ale na pewno warto tutaj wymienić
także naprzykład niedzielę 14. 7., gdy to odwiedzi nas autobus gości z Elsas we
Francji. Po nabożeństwie zapraszamy do małego poczęstunku i społeczności – nasi
goście chcą poznać tutejszych chrześcijan. Kto może, niech zostanie na herbatkę.
Nowością w tegorocznym programie wakacyjnym to dwie imprezy dla
dzieci wchodzące w skład ogólnocieszyńskiego programu „Wakacje 2013”:
„Tajemnica Arbuza” (wtorek 2. 7.) oraz „Impreza z jabłkami” (piątek 16. 8.).
Chodzi o imprezy dla dzieci z miasta, bez względu na wyznanie. Prosimy
o modlitwy o błogosławieństwo w organizacji, oraz mądrość w dzieleniu się
Ewangelią. Oprócz tego będzie także jak zwykle Piknik ogrodowy (spotkanie
poobozowe; czwartek 29.8.). Imprezy te zostały wsparte finansowo przez Miasto
Czeski Cieszyn w ramach projektu „Dzieci koło kościoła”. Dziękujemy!
Niech Pan błogosławi każde spotkanie, ale także każdy relaks, każdy urlop
czy brygadę koło kościoła ku chwale swojej. Warto skorzystać z każdej okazji do
tego, by uczyć się chodzić drogami Bożymi!

Novinky na NIWY.CZ: elektronický Zpravodaj
Všimli jste si? Na našich internetových stránkách
www.niwy.cz jsme přidali jednu malou, ale zajímavou
službu: Zpravodaj na váš e-mail (viz hlavní stránka
vpravo dole). Zhruba v měsíčních intervalech vydáváme
malý e-mailový zpravodaj, a rozesíláme jej všem
přihlášeným. Máte-li zájem být průběžně
informováni o aktivitách a zajímavostech ve sboru
touto cestou, můžete se přihlásit přidáním své
e-mailové adresy.
Ke sledování novinek ve sboru poslouží také
dvě nenápadné ikonky vpravo od hlavního

menu: první umožňuje odebírat informaci o nově přidaných článcích na stránkách,
aniž byste museli stránky otevřít (tzv. RSS kanál). Druhá ikonka poslouží
uživatelům Facebooku a odkazuje na stránku sboru právě na této sociální síti.
V průběhu léta se můžete těšit na tolik očekávanou fotogalerii, ale již nyní funguje
audio archiv kázání k poslechu a sdílení. Zároveň zveme také k návštěvě stránek
nedělní besídky: http://szkolkaniwy.webnode.cz.

Religie i konfirmacja 2013-2014
Choć dopiero co skończył się stary rok szkolny, chcemy przypomnieć, że po
wakacjach znów można będzie zgłaszać dzieci do lekcji religii, i to w następujących
przedszkolach: Dukelská (CZ), Akacjowa (PL), Sibica (PL) Hrabińska (PL)
i Moskiewska (PL). Ze szkół to polskie szkoły w Ropicy, Sibicy i Cz. Cieszynie oraz w
gimnazjum polskim. W razie zainteresowania prosimy zgłosić potrzebę nauki
w innych szkołach.
Tym samym w imieniu całego zboru chcemy z głębi serca podziękować wszystkim
nauczycielom lekcji religii w szkołach za wierną i ofiarną służbę! Pan niech da
wzrost Słowu, które rozsiewaliście wśród dzieci.
Przypomnieć warto także i to, że po wakacjach rozpocznie się znów nauka
konfirmacyjna. Termin rozpoczęcia nauki konfirmacyjnej to: piątek 13. 9. 2013
(zabobonów się nie boimy ; szczegóły i zgłoszenia już wkrótce). Zapraszamy!

Imprezy całokościelne ~ Celocírkevní akce
KONFERENCE RODIN
Ve dnech 26.-28. 10. 2013 se uskuteční již 12.
Konference rodin pořádaná naší církví. Opět se bude
konat v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. A co
to je konference rodin? „To je skvělá příležitost pro
manželské páry a rodiny, které chtějí prožít
nezapomenutelné chvíle ve vzájemném společenství
a navíc v krásném prostředí podzimních Beskyd.“
Paralelně s programem pro dospělé probíhá zvlášť program pro děti od 5 let
a výše. Podrobnosti a přihlášky, jak rovněž záznamy přednášek a seminářů
z minulých let viz http://kr.sceav.cz. Konference rodin, to jsou:
- inspirativní přednášky a semináře na téma rodiny a vztahů, duchovního
života a křesťanské služby; poradenství.
- sdílení, společné aktivity či duchovní povzbuzení skrze společný zpěv
a modlitby. Práce ve skupinkách, vzájemné rozhovory a mnoho dalšího.
- procházky do podzimní přírody Beskyd a možnost kreativního odpočinku,
sportování, či nápaditý "Galavečer" apod.

