
Wybrane imprezy ~ Vybrané akce 

grudzień / prosinec 

Data 
Datum 

Czas 
Čas 

Impreza 
 Akce  

2. 12. (niedziela) 16.00 Adventní koncert – Koncert Adwentowy 

4. 12. (wtorek) 16.00 Spotkanie sióstr (gość: I. Hajewska) 

8. 12. (sobota) 14.00 Celocírk. vigilijka mládeže (Třinec, Kino Kosmos) 

21. 12. (piątek) 16.00 Wigilijka dorostu i młodzieży 

23. 12.(niedziela) 9.00 Gwiazdka (w ramach nabożeństwa; bez WP) 

25. 12. (wtorek) 
5.00 Jutrznia 

9.00 Narodzenie Pańskie 

26. 12. (środa) 9.00 Święto Szczepana 

31. 12. (poniedz.) 16.30 Koniec roku (po nabożeństwie Wieczór uwielbienia) 

1. 1. (wtorek) 9.00 Nowy Rok 
Program regularnych nabożeństw, godzin biblijnych i innych spotkań – patrz Porządek Nabożeństw albo ogłoszenia w internecie, 

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 

5/2012 

„Pane, Ty stojíš u dveří a na srdce naše čekáš.  
Kdo chápe tuto Boží zvěst, ať na kolena kleká  

a prosí: „ Přijď, Pane přijď do příbytku srdce mého,  
Tys´ přišel hříšné vykoupit, dílem spasení svého.  
Dej, bychom Tě přijali, když klepeš v srdce brány,  

poznali, že Ty jediný, vyléčíš lidstva rány.“ 

První Štědrý večer, tam v Betlémě, nebyl jen počátkem pozemského života Ježíše 
Krista, ale především počátkem skutečného života všech věřících v Něho. Když 
přijmeme Boží Slovo, když se jim budeme řídit, budeme mít požehnaný život. Ježíš 
Kristus nepřišel jenom kvůli jednomu dni v roce, ale pro každý náš den v časnosti, 
a pak i ve věčnosti. Mějme tedy tužbu po té Velké Večeři v Jeho Království! 

Zdenka Pastuszková (katechetka) 

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. | www.niwy.cz  
Bankovní spojení: 109872523/0300 ČSOB. Vyšlo 8. 4. 2012. 

„„OOttoo  ssttoojjęę  uu  ddrrzzwwii  ii  kkoołłaacczzęę;;  jjeeśśllii  kkttoośś  uussłłyysszzyy  ggłłooss  mmóójj  ii  oottwwoorrzzyy  ddrrzzwwii,,  wwssttąąppiięę  ddoo  nniieeggoo  

ii  bbęęddęę  zz  nniimm  wwiieecczzeerrzzaałł,,  aa  oonn  zzee  mmnnąą..””    
((OObbjjaawwiieenniiee  JJaannaa  33,,2200))  

Otworzysz mi? 
Jezus 



Z życia zboru ~ Ze života sboru 

Dzień zborowy 
Dnia 3.11. odbył się w domu parafialnym ligockiego zboru ewangelickiego dzień 

zborowy. Był to z kolei 3 dzień zborowy naszej parafii. Chcieliśmy spędzić wspólny czas na 
rozmowach, śpiewając pieśni, ale naturalnie słuchając również wykładu Słowa Bożego.   

Dopołudnia wysłuchaliśmy 2 wykładów brata Mirka Kulca. Rozważaliśmy historię 
Hiskiasza, jego walkę z Asyryjczykami czy z chorobą, oraz jego uzdrowienie. Podobnie jak 
Izraelici i my mamy dzisiaj duchowych wrogów, z którymi walczymy.  Tylko z pomocą Bożą 
możemy zwyciężać. 

Popołudniu dzieci (i nie tylko) poszły puszczać latawce, a potem bylo pełno muzyki. 
Wystąpiły nasz chór parafialny oraz chórek młodzieżowy. Głównym punktem programu 
był mini koncert rodziny Molinów, który był bardzo udany. Niektórych roześmiał nawet do 
łez. Dziękujemy naszemu Panu za błogosławiony czas. 

Basia Kukucz 

Modlitwy 24-7 
W dniach 21. 10. 2012 - 21.12.2012 w salce kościoła Czeskobraterskiego na Rozwoju 

przebiega 10 turnus modlitw 24/7. Jest to nieprzerwany łańcuch modlitw, w którym biorą 
udział ochotnicy po uprzednim zarezerwowaniu terminu. Po upływie jednej godziny 
modlący zmieniają się.  

Dlaczego biorę w tym udział? Dla mnie czas spędzony na modlitwach 
24/7 jest nieco inny niż modlitwa w domu. Gdy przychodzę do salki na 
Rozwoju wiem, że mogę spędzić godzinę na modlitwie i studiowaniu 
Słowa Bożego. Modlę się sam lub w towarzystwie moich braci w Panu. 
Wiem, że nic innego mnie nie będzie rozpraszać. 

O co się modlę? Modlę sie o to, aby Bóg mi wskazał, co mam w życiu robić, powierzam 
Bogu moje konkretne problemy. Postanowiłem również, że za każdym razem będę się 
modlił za jedną konkretną rzecz z listy, która wisi przy salce, czyli za pastorów, zbory, czy 
prowadzenie pracowników zborowych. 

Ostatnia rzecz, którą chciałbym wspomnieć, to fakt, że prawie za każdym razem na 
Modlitwach 24/7 jest ze mną mój przyjeciel Marek. Razem możemy rozmyślać nad 
przeczytanym fragmentem z Biblii, modlić się. Chcielibyśmy to dalej kontynuować u nas w 
domu, nawet, kiedy Modlitwy 24/7 skończą się.  

Zbyszek Bednarz 

„Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” (Jakub 5,17) 
 

Wikendówka konfirmantów i dorostu 
W dniach 23.-25. 11. spędzili prawie wszyscy konfirmanci wraz z dorostem wspólny czas 
w chrześcijańskim ośrodku Pod lipą w Oldrzychowicach. Oprócz zabaw i gier był czas na 
skupienie się nad Słowem Bożym oraz na odrobinę nauki k onfirmacyjnej. Dorościanie 
nauczyli nas m. in. jak na migi zapamiętać Dziesięć bożych przykazań a wspólnie 
zastanawialiśmy się nad znaczeniem największego przykazania: „Będziesz miłował Pana, 

Boga swego, z całego serca – duszy – myśli – siły a bliźniego swego, jak siebie samego” 
(Łk 10,27). Wartości biblijne przybliżyły nam również świadectwa w formie klipów 
filmowych oraz film ze środowiska szkolnego „Uratować życie”. W niedzielę zaś 
posłużyliśmy pieśniami i świadectwem na nabożeństwie w Oldrzychowicach. Jesteśmy 
wdzięczni wszystkim, którzy umożliwili tę udaną imprezę – rodzicom za wysłanie dzieci, 
dorościanom za pomoc w realizacji a Bogu za ochronę i błogosławieństwo. Był to bardzo 
błogosławiony czas! 

Martin Piętak, pastor 

Sprawy budowlane ~ Stavební záležitosti 

Na věži kostela byly vyměněny zdeformované a zatékající okapy včetně háků, jak 
rovněž uvolněné plechy na římsách. Tuto nezbytně nutnou opravu vykonali profesionální 
horolezci.  

Po delší odstávce kvůli poruše byl opraven také hodinový stroj ve věži – nyní už jdou 
hodiny opět přesně . 

S ohledem na vysokou spotřebu energií byla v prostorách kanceláře a sálků provedena 
opatření ke zlepšení regulace topení. 

Nadále probíhají práce související s opravou schodiště a stavbou nájezdové rampy pro 
vozíčkáře. 

V průběhu září byla rovněž zrealizována výměna oken v kapli v Ropici, a to díky velké 
obětavosti místních sborovníků, a také díky významné finanční dotaci od obce. Všem, kteří 
toto dílo umožnili, srdečně děkujeme! 

Kromě dokončení oprav schodiště stojí před námi i nadále finančně i technicky 
náročná oprava fasády věže. Odhadované náklady se pohybují v rozmezí 1,5-2 mln Kč. 
Také jednotlivé kaple a středisko v Mistřovicích vyžadují některé naléhavé opravy. Potřeby 
jsou obrovské… Budeme vděčni za jakoukoli finanční pomoc v této záležitosti! 

Nowe strony internetowe  
~ Nové internetové stránky  

Počátkem listopadu byly spuštěny nové 
internetové stránky sboru. Kromě základních 
informací a kalendáře akcí tam najdete mj. 
také nahrávky a texty kázání, modlitební 
náměty a další. Za jakékoliv připomínky 
a podněty budeme vděčni. Zároveň předem 
děkujeme za shovívavost ve věci neúplné 
dvojjazyčnosti stránek, na které nadále 
pracujeme. 

WWW.NIWY.CZ 

  Srdečně zveme – Serdecznie zapraszamy! 


