Wybrane imprezy ~ Vybrané akce
Wrzesień – październik / září – říjen
Data
Datum

Czas
Čas

Impreza
Akce

1. 9. (niedziela)

15.00

Centralne nabożeństwo młodzieżowe, Olbrachcice

13.9. (pátek)

15.00

Začátek konfirmační výuky

19. 9.(czwartek)

17.30

Spotkanie prezbiterstwa

21. 9. (sobota)

Od
7.30

Konference žen a dívek „Dej svým snům křídla“
(kino Kosmos, Třinec)

22.9. (niedziela)

15.00

Wyjazdowa godzina biblijna – Karmel, Śmiłowice

28. 9. (sobota)

Zborowe wyjazdowe spotkanie sióstr, Oaza Beskidzka, Piosek

Koncerty w naszym kościele
19. 10. (sobota)

18.00

2. 11. (sobota)

18.00?

Canticum Novum (Międzynarodowa Dekada Muzyki
Organowej i Chóralnej)
Mate.O

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

Wieża 2014 ~ Věž 2014
Připravujeme se na opravu věže ~ Dziękujemy za wszelkie dary na ten cel!
Číslo konta: 109872523/0300 ČSOB

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 1. 9. 2013.
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Vážení přátelé,
máme za sebou mimořádně krásné léto
plné nádherných cest, zážitků a zkušeností.
Fotografie na hlavní stránce a drtivá
většina obsahu tohoto informátoru se nám
pokusí připomenout atmosféru uplynulých
dní a měsíců. Třeba nám pomohou spočítat
si všechna ta požehnání, která nám bylo
dáno prožít. To je důležité a užitečné
alespoň ze dvou důvodů.

„Nie smućcie się, wszak radość
z Pana jest waszą ostoją.”
Nehemiasz 8,10
Jednak proto, abychom si zachovali
radost a vděčné srdce. Vůči lidem, ale
především vůči Bohu samotnému. Jeho
milost vždy stojí za každým požehnáním
našeho života. A vděčné srdce je sluníčkem
pro své okolí.
Druhým důvodem je to, že nás
vzpomínky na Boží dobrotu vyzbrojují
důvěrou v Boží vedení i do budoucna.
Pokud Bůh k nám byl v minulosti tak dobrý,
smíme se na Jeho dobrotu spolehnout i do
budoucna. Tak se uprostřed radostí života
rodí radost z Pána samotného. Radost,
která nás ponese i v horších časech.
Martin Piętak, pastor

Z życia zboru ~ Ze života sboru
Szkółka podczas wakacji: obóz i nie tylko
„Esa enai el heharim meajin, meajin javo ezri – Oczy moje wznoszę ku górom,
skąd pomocy oczekiwać mam” – to słowa jednego z hitów tegorocznego obozu
dla dzieci w Tyrze. Podczas przygotowywań i w trakcie pobytu wypraszaliśmy
pomoc z góry i rzeczywiście w pełni jej doświadczyliśmy, szczególnie:
- na wspólnych spotkaniach z gościem z organizacji Szalom, bratem Jackiem
Szeligą, który, będąc Żydem mesjanistycznym, z wielkim entuzjazmem i pasją
odkrywał nam historię narodu Bożego, zwłaszcza historię biblijnej królowej Estery,
- podczas wieczornych spotkań, kiedy zawitali do nas z ciekawymi świadectwami
swojego życia: siostra Vlasta Chabibullin czy brat z Iranu,
- podczas śpiewu, współzawodnictw między satrapiami (tak nazwane były tym
razem grupki, do których zostały dzieci podzielone), skakania do basenu,
wycieczki turystycznej na Jaworowy, zajęć na warsztatach, gry w ping ponga,
przygotowywania posiłków dla ciągle głodnych i spragnionych obozowiczów,
- no i podczas sobotniego pakowania, mycia, odkurzania, szukania zaginionych
butów ;-) i odjazdu. A na dodatek podczas fajnego, choć trochę deszczowego
poobozowego pikniku ogrodowego, który odbył się pod koniec wakacji.
Patrzymy wstecz pełni wrażeń i wdzięczni Panu Bogu za Jego wielkie
błogosławieństwo. No i cieszymy się już na kolejny obóz. Da-li Pan!
A něco navíc...
Víte, co mají společného Orion, Jonatan, Fuji, McIntosh nebo Ontario? Pokud ne,
pak jste asi nebyli na jednom ze dvou setkání, která připravily tety z besídky spolu
s dalšími pomocníky zvláště pro děti, které do kostela jinak vůbec nechodí. Po
každé nás bylo tak kolem 40. Jednalo se o setkání v rámci XI. ročníku
celoměstského projektu pod názvem PRÁZDNINY 2013. V červenci to byla
Melounová párty na které jsme si vyzkoušeli nejen, jak chutnají melouny, ale také
si zasoutěžili třeba v … (ehm…) plivání pecek na cíl. Především však jsme si pomocí
barev melounu vysvětlili Evangelium o Ježíši a jeho záchraně od našich hříchů.
Podobně i v srpnu jsme na Jablkové párty slyšeli příběh o tom, že stejně jako červi
škodí jablkům, tak v našem životě takovými červy jsou závist, pýcha nebo
pomluvy, které zase škodí nám. Před kostelem jsme pak lovili pusou jablka
z lavoru, museli jsme je oškrábat a pokrájená vložit do odšťavňovače – a byl
z toho 100% jablečný mošt! Na konec jsme si pochutnali na štrůdlu se zmrzlinou.
Je fajn, že i jiné děti (a taky jejich rodiče) k nám mohli přijít, aby se s námi alespoň
trochu seznámili, zjistili, kde stojí náš kostel a taky mohli slyšet Boží slovo.
Halina Piętak
P.S. Akce pro děti se konaly za finanční podpory mnohých dobrovolníků a Města
Český Těšín (projekt „Děti kolem kostela“). Děkujeme!

Wycieczki zborowe
W piątek 05.07.2013 wyruszyliśmy w składzie ca. 50 osób bardzo wczesnym
rankiem na wycieczkę do Kralic nad Oslavou. W drodze urozmaicaliśmy sobie czas
śpiewem przy akompaniamencie skrzypiec. W Muzeum Biblii Kralickiej
zobaczyliśmy, jak się na początku drukowało książki, dowiedzieliśmy się m.in. że
kiedyś cała Biblia była warta tyle, co pół konia, zwiedziliśmy stary kościółek i ruiny
zamku, w którym drukowano pierwsze Biblie Kralickie. Potem zwiedziliśmy
Náměšť nad Oslavou i tamtejszy park i zamek. Obiad zjedliśmy „na statku”, by
potem większość z nas mogła przesiąść się na prawdziwy statek i odbyć rejs po
zaporze Daleszyckiej niedaleko elektrowni jądrowej Dukovany. Pozostali
podziwiali panoramę z wieży widokowej. Kiedy w końcu ostatni pasażer wsiadł do
autokaru, zaczął sobie padać deszcz, tymczasem co my, zmęczeni, pełni wrażeń ze
słonecznego dnia i wdzięczni Bogu wracaliśmy do domu. Jesteśmy też wdzięczni
organizatorom wycieczki: Kasi i Rudkowi Heczkom, którzy podobno już mają
pomysły na kolejne wyprawy.
Ruta Michnik

Dorost
Od 17.8. do 22.8. br. mieliśmy okazję jechać na coroczny dorostowy pobyt, tym
razem do Piosku. Przez tydzień spaliśmy w bardzo przytulnej chacie i przez niemal
wszystkie te dni mogliśmy podziwiać przepiękną pogodę i przyrodę otaczającą
nas. Lecz to nie przyroda była najważniejszym powodem naszego pobytu…:-)
Tematem głównym była osoba Dawida- człowiek Bożego serca. Każdego dnia
zastanawialiśmy się nad sprawami, z którymi borykał się Dawid, lecz są aktualne
po dziś dzień: Kto jest dla mnie prawdziwym autorytetem? Co to jest pokuta?
Z czym kojarzy się błogosławieństwo? Kto zna odpowiedź na moje pytania? Komu
mogę zaufać?... Spędziliśmy ten czas również muzycznie, grając i śpiewając Panu,
wycieczek i gier także nie brakowało! Jak to bywa, gdzie jest dobrze, tam czas
szybko upływa. W Piosku upłynął niemiłosiernie, ale myślę, że jedno zdążyliśmy
zauważyć wszyscy: był to błogosławiony tydzień!
Asia Klimsza

Młodzież
W dniach 22-27 lipca młodzież naszego zboru pobyt młodzieżowy spędziła w
Salmopolu. Każde rano po śniadaniu poruszaliśmy tematy zawarte w książce
Watchmana Nee "Zwycięzkie życie". Przed obiadem zdążyliśmy jeszcze poćwiczyć
pieśni młodzieżowego chóru. Pogoda nam dopisała, dlatego czas popołudniowy
spędzaliśmy najczęściej nad jeziorem Żywieckim. W mniej pogodny czwartek
wyruszyliśmy na szczyt Baraniej góry. Po kolacji słuchaliśmy wykładów pastora
Clendennena. Po tej społeczności w różny sposób spędyaliśmy wolny czas do ciszy
nocnej (rozmowy, czytanie książek i gry).
Anastazja (Niania) Kujawa

