
Wybrane imprezy ~ Vybrané akce 

Data 
Datum 

Czas 
Čas 

Impreza 
 Akce  

4.-6.7. Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowej (Wrocław, PL) 

5.-13. 7. Tydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów (PL) 

1. 7. 16.00 Spotkanie sióstr 

10. 7.  9.00 -
11.00 

„Tajemství chleba“ (akce pro děti v areálu kostela; 
v rámci městského programu „Prázdniny 2014″) 

12.-19. 7. Obóz dla dzieci, Tyra 

14.7. Začátek opravy věže 

19.-26.7. XCamp Smilovice 

27. 7.- 3.8. Pobyt młodzieży (Smrečany, SK) 

2. -8.8. Pobyt dorostu (Súľov, SK) 

5. 8. 16.00 Spotkanie sióstr 

14.-17. 8. SAM Orlová 

31. 9. 9.00 Rozpoczęcie roku szkolnego (nabożeństwo) 
Program regularnych nabożeństw, godzin biblijnych i innych spotkań – patrz Porządek Nabożeństw 

albo ogłoszenia w gablotce, w internecie lub podczas nabożeństw i spotkań.  

REMONT WIEŻY ~ OPRAVA VĚŽE 

Konto: 2500501556/2010 (Fio Banka) 
 

 

facebook.com/niwy.cz 

Přidejte se k nám! | Aktualne informacje na bieżąco 

Godziny urzędowe ~ Úřední hodiny 

Po – 14.00-17.00  | Wt, Czw, Pi – 9.00-12.00. UWAGA! PODCZAS WAKACJI MOŻE DOJŚĆ 
DO OGRANICZEŃ ZE WZGLĘDU NA URLOPY I WYJAZDY/OBOZY! Rozmowy dusz-
pasterskie, chrzty, śluby, pogrzeby itp. można zgłaszać także telefonicznie lub e-mailem.  

INFORMATOR PARAFIALNY 
SBOROVÝ ZPRAVODAJ 

4/2014 

Nikdy není pozdě 
  
Už je to dávno, kdy jsem i já přemýšlela jako dítě. Byla to doba bez starostí, byla 
to doba plná očekávání. Velmi ráda jsem četla pohádky, protože dobro vždy nad 
zlem zvítězilo. Měla jsem ráda knihy, které popisovaly příběhy lidí, kteří zvládali 
těžké situace a jejichž osudy vždy dopadly 
dobře. 

Ale jak je to v našem reálném životě? Bible 
nám říká: „…pamatuj na Stvořitele svého 
ve dnech mladosti své, dříve než nastanou 
dny, o nichž řekneš – nemám v nich 
zalíbení.“ (Bible) S pravdivostí těchto slov 
bývám často konfrontována. Doprovázím 
pro mě „hrdiny“ reálného života 
v nemocnici a příběhy, které slyším, jsou 
často smutné a mnohdy náprava už není 
možná (ve vztazích, …). Smutek v očích 
skrývá nejedno tajemství. Není na mě, abych posuzovala, zda si za to člověk může 
sám. Mým posláním je přinést pravdu Božího Slova. Pán Bůh je milosrdný, 
utištěným dopomáhá k právu, sehnuté napřimuje, Jeho milosrdenství je věčné, 
On odpouští všechny nepravosti, pravice Boží člověka pevně drží.  

V životě všichni sklízíme, co jsme zasévali. Přijmeme-li však pravdu Božího Slova 
do svého srdce a uvěříme, nebude nikdy pozdě na nápravu.     

 
Yvona Guznarová 

nemocniční 
kaplanka 

 

 

 

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 28. 6. 2014. 

NIWY.CZ 

„Gdy byłem dziecięciem, 
mówiłem jak dziecię, 
myślałem jak dziecię, 

rozumowałem jak dziecię; 
lecz gdy na męża 

wyrosłem, zaniechałem 
tego, co dziecięce.” 

1 Koryntian 13,11 

http://niwy.sceav.cz/?email_id=14&user_id=2&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL25pd3kuY3o%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://niwy.sceav.cz/?email_id=14&user_id=2&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL25pd3kuY3o%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


Weekendówka konfirmantów i dorostu 

W pierwszy czwartek maja my, 
dorościanie wraz z konfirmantami i 
naszymi opiekunami, pojechaliśmy na 
weekendówkę na chatę Kiczera w 
Koszarzyskach. Zaraz pierwszego dnia 
wyruszyliśmy na obiad do 
niedalekiego schroniska górskiego na 
Kamienitym. Wieczorem 
skorzystaliśmy z pięknej pogody i przy 
ognisku śpiewaliśmy pieśni i 
studiowali Słowo Boże na temat diesięciorga przykazań.  Także w następnym dniu 
poszliśmy w góry, ale tym razem na Ostry. Po krótkiej przerwie w celu 
schodziliśmy w dół, urozmaicając sobie czas różnymi grami lub śmiesznymi 
historyjkami. Oprócz zabaw każdego dnia w grupkach lub wszyscy razem 
rozważaliśmy Słowo Boże i pilnie uczyliśmy się na pamięć zwłaszcza wiersza 
z Łukasza 10,27: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego 
i z całej duszy swojej, i z calej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, 
jak siebie samego”. Mamy nadzieję, że zapamiętamy te słowa i będziemy według 
nich żyć.   

Aga Szczotka i  Asia Piętak 

Słowo maturzystów 

Zawsze są rzeczy i sytuacje, za które możemy być wdzięczni, możemy dziękować. 
Jednak dla paru zborowników nastał specjalny czas do modlitw dziękczynnych. 
Zdaliśmy maturę! Zakończyli szkołę średnią! A Pan objawił swoją łaskę podczas 
egzaminu maturalnego, ale również wspierał nas przez te cztery lata. Sądzę więc, 
że jak najbardziej powinniśmy dziękować Bogu i wszystkim braciom, siostrom 
w Chrystusie za modlitwę, dobre słowo i właśnie to na celu mają powyższe 
zdania. Dziękujemy. 

Joanna Gaura 

Konfirmační dozvuky 

Už je to skoro měsíc, co se konala slavnost konfirmace. 14 mladých konfirmandů 
tím zakončilo svou pravidelnou výuku a zároveň slibovalo věrnost Bohu. Hned 
týden nato se všichni setkali na speciálním dorostu, na němž byli „pasováni na 
dorostence“ a následně odměněni chutnou vaječinou. Modlíme se o požehnání 
pro jejich cestu víry! 
 

Remont wieży 

Raptem zbliża się termin rozpoczęcia prac w ramach remontu wieży, bo 
prawdopodobnie już od 14.7.. W związku z tym mała rekapitulacja finansowa. 
Budżet remontu sięga wysokości ponad 1.320 000,- Kc. Na konto remontu 
wpłynęły dotychczas środki  następująco (w tysiącach Kc): ca. 350 (26% budżetu) 
– dary zborowników, 500 (37%) – dotacje (zatwierdzone), 150 (11%) – dotacje 
(w procesie zatwierdzania). Z tego wynika, że trzeba zebrać jeszcze conajmniej 
kolejnych 350 tys. koron. Za każdy z serca darowany dar bardzo serdecznie 
dziękujemy! 

 

 

Gdziekolwiek będziesz 
spędzał lato, spędzaj je 

z Bogiem. Korzystaj 
z każdej okazji słyszeć 

i rozważać Jego Słowo. 
I ciesz się ze 

społeczności z innymi 
wierzącymi w zborze 

i poza nim! 

 

Całokościelne ~ Celocírkevní 

Pomoc evangelické církvi na Ukrajině  

Církevní rada Slezské církve evangelické a. v. vyhlašuje dobrovolnou finanční 
sbírku na pomoc Německé evangelické luterské církvi na Ukrajině. O tuto pomoc 
v důsledku tíživé politické a hospodářské situace v zemi požádal ve svém dopise 
Alexander Gross, předseda synodu Německé evangelické luterské církve na 
Ukrajině. Jedná se o církev, s níž nás pojí přátelské vztahy a někteří z našich 
pastorů tam již sloužili. Církev udržuje také intenzivní vztahy s evangelíky 
v Polsku, mj. s Centrum misie a evangelizace v Dzięgielově. Finanční dary lze 
zasílat na účet Slezské církve evangelické a. v. č.: 621 246 791/0100, vždy je 
nutné uvést variabilní symbol: 911 593.  

Za vaši pomoc srdečně děkujeme! 
Vedení církve 


