Wybrane imprezy ~ Vybrané akce
Data
Datum

Czas
Čas

Impreza
Akce

2.9.

16.00

Spotkanie sióstr

14.9.

9.00

Neděle diakonie (s hosty ze Slezské diakonie)

18.9.

17.00

Spotkanie prezbiterstwa

20. 9.

8-14.00

Konference „Bůh je pro-life” (Třinec - Hutník)

21.9.

Evangelický den - Dzień Ewangelicki (Trzyniec)

26.9.

15.00

Pierwsze spotkanie konfirmantów

28.9.

17.00

Večer chval (Modlitby 24/7) – sál ústředí SCEAV

5.10.

9.00

Żniwowe; 15.00 – Spowiedź i WP dla starszych (70+)

12.10.

Oficiální termín dokončení opravy věže

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

Wieża ~ Věž 2014
Konto: 2500501556/2010 (Fio Banka)
Děkujeme všem dárcům ~ Dziękujemy wszystkim
dawcom!

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 31. 8. 2014.
NIWY.CZ

INFORMATOR PARAFIALNY
SBOROVÝ ZPRAVODAJ
[září-wrzesień]
Číslo sedm bylo mezi Židy číslem
dokonalosti. A možná právě proto, postavil
Ježíš Kristus na sedmé místo ve Svých
blahoslavenstvích právě tvůrce pokoje. Oni
totiž
nejlíp
ztělesňují
člověka,
zakořeněného v Ježíši Kristu. A co nás ještě
zaujme, když čteme blahoslavenství, je to,
že před tvůrci pokoje stojí v pořadí
blahoslavenství ti, kteří mají čisté srdce.
Jedině člověk čistého srdce totiž dokáže
tvořit pokoj. Ten, kdo má srdce naplněno
záští, zlobou a nepokojem, těžko bude
kolem
sebe
šířit
pokoj.
A
ani
blahoslavenství, které je umístěno za
blahoslavenstvím pro tvůrce pokoje, není
na tom místě náhodně. Ono zní: „Blaze těm,
kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
neboť jejich je království nebeské.“ Jakkoliv
totiž budeme na tomto světě tvořit pokoj,
přece jen se bude stávat, že naše názory
budou zkreslovány a budou se setkávat s
nepochopením. A není to nic divného.
Vždyť i Kníže Pokoje přinesl na zem oheň.
On sám, ačkoliv miloval lidi a nečinil nic
zlého, byl opovržen a opuštěn. A proto si
nezoufejme. Tvůrce pokoje má odměnu od
Pána – Jeho blahoslavenství. Ať je tedy naše
mysl čistá – ať tvoří pokoj.
Zdenka Pastuszková, katechetka

5/2014

„Błogosławieni pokój
czyniący, albowiem oni
synami Bożymi będą
nazwani.”
Mateusz 5,9

Tyra 2014
Nie byłoby prawdziwych wakacji bez tradycyjnego już obozu w Tyrze. Nie byłoby
też wzrostu duchowego w życiu wielu z nas, gdyby nie Słowo Boże tam
zwiastowane na wiele sposobów: przez lekcje brata Jacka, przez wspólny śpiew,
uczenie się wierszy biblijnych, czy poprzez rozmowy na tematy wiary i życia
a nawet poprzez zabawy i wypoczynek. Modlimy się, aby ziarenka Słowa Bożego,
zasiane na obozie, wydały swój plon. W tym roku podróżowaliśmy razem na
statku szukając tajemniczej Wyspy Skarbów, odkrywając jej bogactwa. Około 50
marynarzy oraz kilkunastu oficerów przeżyło wiele pięknych przygód. Conieco
można zobaczyć na zdjęciach do których dotrzeć można przez strony internetowe
szkółki: szkolkaniwy.webnode.cz. Dziękujemy Dobremu Ojcu zwłaszcza za
ochronę, za wzmocnienie prowadzących, oraz za błogosławieństwo całego obozu.

Pobyt dorostu – Súľov
Świat pełen jest piękna Bożego stworzenia. Niestety czasami nie uświadamiamy
sobie wyjątkowości naszego otoczenia. Na szczęście nasza grupa dorostu miała
możliwość pojechania do miejsca, gdzie nie sposób nie zauważyć Bożej ręki na
Ziemi, Súľova. Tego roku tematem przewodnim naszego pobytu był Bóg,
zastanawianie się nad jego osobą. Każdego dnia omawialiśmy jedną z ról, którą
Pan odgrywa w naszym życiu. Co wieczór Słowem dzielił się z nami jakiś gość.
Zwiedziliśmy także Súľovské skaly, ruiny zamku, jaskinię (Šarkania diera), wielką
skalną bramę. Mogliśmy się trochę poruszać podczas gry w softball, siatkówkę
lub porannej rozgrzewki. Mieliśmy również możliwość brania udziału
w workshopach, podczas których robiliśmy torby i kształcili się w zakresie wiedzy
o origami. Kiedy wieczorami było ciemno już za oknami graliśmy w różne szalone
gry, podczas których mieliśmy niezły ubaw. Sądzę, że podziękowania należą
wszystkim osobom, które udzielały się w organizacji pobytu a przede wszystkim
Bogu, za pobłogosławienie tego czasu.
Asia Gaura
P.S. W następnym numerze - relacja z pobytu młodzieży.

Religie i konfirmacja 2014-2015
Także w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym 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.

Niemniej serdecznie zapraszamy też dzieci w wieku +/- 13 lat do wzięcia udziału
w nauce konfirmacyjnej. Termin rozpoczęcia to: piątek 26. 9. 2014 (szczegóły
i zgłoszenia na samodzielnej ulotce). Zapraszamy!

Koce dla trędowatych
Zaczęło się wszystko wezwaniem do pomocy potrzebującym. Pewnej niedzieli
2012 roku pastor ogłosił, że trzyniecki zbór zbiera wełnę na koce. W listopadu
odwiedziłam klub zajmujący się tą służbą w Oldrzychowicach i postanowiłam
pomóc w robieniu kostek na koce. Uznałam jednak, że w naszym zborze na
pewno też będą ochotne ręce do pracy. Wiosną 2013 na spotkanie kobiet
przybyły dwie panie z Oldrzychowic, które nam pokazały, co i jak trzeba zrobić
i zachęciły do pracy. Myślałam, że zrobimy 1 może 2 koce. Praca ruszyła.
Teraz kilka szczegółów dla orientacji. Na 1 koc potrzeba 54 kostek o wymiarach
20x20 cm. Wykonanie 1 kostki zajmie przeciętnie około 80 minut. W naszym
zborze zostało dotąd wykonanych 23 koców, w 2013 – 12 a w 2014 – 11 sztuk.
Czyli ogółem 1242 kostek, czyli około 1656 godzin pracy. Żmudniejsze było jednak
kompletowanie, które nieliczono na czas. Z każdego gotowego koca była
ogromna radość, cieszyło stopniowe dołączanie innych pań. Razem dołączyło
około 20 osób, nawet z poza zboru. Był to relaks, rehabilitacja dla rąk, trening
wytrwałości zakończony wielką radością z wykonanej pracy. Bóg zapłać
wszystkim zborownikom i znajomym za materiał oraz pilne i ochotne ręce.
Dziękuję Teresce za początkowe wsparcie i zachętę do rozpoczęcia tej pracy oraz
za pomoc przy kompletowaniu koców aż do końca.
Lidia Teperová

Całokościelne ~ Celocírkevní
V září patří k nejdůležitějším celocírkevním akcím zejména konference „Bůh je
pro-life“ (sobota 20.9.) a následně na ni navazující Evangelický den (neděle 21.9.).
Hlavním hostem obou akcí bude br. Don Richman, kazatel a misionář z USA.
Konference, která zároveň odstartuje nový ročník Biblické školy pracovníků, bude
věnována otázkám ochrany nenarozeného života z teologické, pastorační
i společenské perspektivy. Podrobnosti o obou akcích (+ přihlášky) jsou
k dispozici na www.sceav.cz a kz.sceav.cz nebo na plakátcích a letácích v kostele.

Koncert Na Nivách
Svatováclavský hudební festival: neděle 7. 9., 18.00. Vstupné: 200,- Kč.

La Grande Chapelle (Španělsko)

