
Wybrane imprezy ~ Vybrané akce 

Październik – listopad / říjen - listopad 

Data 
Datum 

Czas 
Čas 

Impreza 
 Akce  

9. – 13. 10. Dni Kultury Żydowskiej (Cieszyn) 

11.10. (pátek) 8.00-
17.30 

Impuls dny (Třinec – sborové centrum Hutník; D. 
Schindler: zakládání sborů) 

17.10. (czwartek) 17.30 Spotkanie prezbiterstwa 

26.10. (sobota) 9.00-
16.00 

Dzień zborowy (Goście: br. Jacek Szeliga - Polska, 
pastor Zak Malekwa – Tanzania) 

26.-28.10. Konference rodin (Rožnov pod Radhoštěm) 

31.10. (czwartek) 19.00 Noc z Lutrem 

22.-24. 11. Wikendówka konfirmantów z dorostem 

Koncerty w naszym kościele 

19. 10. (sobota) 18.00 Canticum Novum (Dekada Muzyki Organowej i Chóralnej) 

2. 11. (sobota) 18.00 Mate.O 

1.12. (niedziela) 16.00 Koncert Adwentowy Tow. Ewangelickiego („Śląsk”) 
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. 

INFORMATOR PARAFIALNY 
SBOROVÝ ZPRAVODAJ 

6/2013 

Říjen – měsíc Reformace  

Znovu máme příležitost si připomenout některé vzácné 
reformační důrazy. Především důraz na Boží milost, spásu 
a svobodu, která se vztahuje na všechny, kdo v Něj uvěří. 

Věřící je povolán ke svobodě 
Křesťan je svobodný ve více ohledech. Především jde 
o svobodu duchovní – svobodu smýšlení, která je možná 
jedině po odstranění tíhy zákona. Tuto svobodu představuje 
nová smlouva, uzavřená na Golgatě. 
Apoštol Pavel uvádí jako příklad příběh Hagar a Sáraj, který je 

aplikací i na přítomnost. Křesťan náleží ke skupině svobodné Sáraj,což mu přináší 
právo na dědictví, o které 
člověku jde. Jestli se někdo 
jenom vetřel do křesťanského 
společenství, ale vnitřně 
k němu nenáleží, nemá z něho 
užitek.  

Kristus je základem svobody 
Kristův čin na kříži osvobodil 
člověka od otroctví. Kristus to 
učinil bez jakýchkoliv našich 
zásluh. A my jsme povinni zůstat ve svobodě, kterou jsme obdrželi. Jestli ji 
neudržíme, jestli se nebudeme držet Krista, znovu upadneme do otroctví. A co 
více: Ježíš vykoupil právě tak i pohany, od živlů světa, a právě tak i Židy, od 
závislosti na zákoně. 

Jenom ve svobodě dítek Božích, Kristem vykoupených, můžeme být skutečnými 
dětmi Nového Jeruzaléma. Když přišla víra, už nejsme pod vychovatelem, protože 
vírou jsme všichni syny Božími v Ježíši Kristu. A jestli jsme Kristovi, jsme potomky 
Abrahama a dědicové zaslíbení. 

Zdenka Pastuszková 

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 6. 10. 2013. 

„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej 
wolności żyli. Stójcie więc 

niezachwianie i nie poddawajcie się 
znowu pod jarzmo niewoli.” 

Galacjan 5,1 

Z filmu „Luther“ (2003) 



Z życia zboru ~ Ze života sboru 

Konferencja kobiet 
 W sobotę dnia 21.9. odbyła się w Trzyńcu w kinie Kosmos całokościelna 
konferencja kobiet ŚKEAW. Tematem było: „Daj swym snowm skrzydła”. Chociaż 
temat konferencji wydawał się świecki, to jednak chodziło przede wszystkim 
o największy i najpiękniejszy sen – prawdziwe poznanie i przeżywanie Boga. Ze 
świadectwami i przemówieniami zaproszono siostry z Chomutova i Pilzna. 
W programie był czas uwielbiania, świadectwa, panel dyskusyjny a nawet pokaz 
mody. Konferencja była bardzo udana i już teraz polecam siostrom, które w tym 
roku nie mogły wziąć udziału. 

Wanda Martynek 

Wyjazdowe spotkanie sióstr 
Dnia 28.9. b. r. siostry z naszego 

zboru wyjechały na jednodniową 
długo planowaną wycieczkę do 
Piosku. W sumie czterdzieści osób 
najpierw zatrzymało się przy 
pioseckim kościółku, gdzie nas 
przywitała żona ks. Kalety i opowiedziała krótko historię kościoła, którego kamień 
węgielny został położony w 2004 roku a zborownicy zaczęli korzystać z niego 
w 2011. Architektura kościółka jest dosyć nowoczesna.  

Następnie wyruszyliśmy do ośrodka Oaza. Po wypakowaniu wypieków 
z bagażników, spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą i pieśniami a następnie była 
kawka i ciasto. W międzyczasie dojechała prelegentka naszego spotkania, Dr Ilona 
Hajewska, która mówiła o łasce na podstawie listu do Rzymian 8,1 oraz do Efezjan 
3,17. Następnie zachęciła nas do wspólnego rozważania na temat 10 panien 
głupich i mądrych według podobieństwa Pana Jezusa z ewangelii Mateusza 25,1-
13. Mieliśmy znaleźć cechy poszczególnych grup panien, jakie ich różniły.  

W przerwie przed obiadem skorzystałyśmy ze świeżego górskiego powietrza 
a niektórzy poszli nawet na grzyby. Po smacznym obiedzie przy wtórze skrzypiec 
i klawiszów było dużo śpiewania. Następnie między nas zawitał kurator 
pioseckiego zboru, który opowiedział nam o służbie misyjnej na Ukrainie. 
Spotkanie zakończyliśmy modlitwami. Wierzę, że dla sióstr był to mile spędzony 
czas pod Słowem Bożym – na dodatek na świeżym powietrzu, podziwiając piękno 
naszych Beskidów. 

Maria Cymorek 

Sprawy budowlane ~ Stavební záležitosti 

V současnosti vrcholí práce na dokončení rekonstrukce bočního vchodu 
a stavba bezbariérového vstupu do kostela. Na tento účel schválilo zastupitelstvo 
města Český Těšín dotaci ve výši 150.000,- Kč. Za toto vstřícné gesto jsme velmi 
vděčni! Umožní nám dokončit celý projekt (včetně obložení atd.) už v nejbližších 
dnech. Velký dík všem, kteří na celém projektu obětavě pracovali a pracují! 

Kromě toho je celá řada drobných úprav či oprav, ale naše pozornost se 
zaměřuje na přípravu opravy věže. V této fázi jde především o shromažďování 
prostředků. Ačkoliv máme příslib podpory od některých zahraničních partnerů 
(Gustav-Adolf-Werk, Martin-Luther-Bund), většinu nákladů bude nutno pokrýt 
z vlastních zdrojů. Budeme vděčni za každý příspěvek a pomoc v této oblasti! 

Dzień zborowy ~ Sborový den 

Najpierw sprostowanie: aczkolwiek w programach nabożeństw Dzień 
zborowy przewidziany był na 9.11., z powodu lokalu odbędzie się już wcześniej – 
w sobotę 26.10. w ośrodku Karmel w Śmiłowicach. Tym razem posłużą nam 
nader ciekawi goście. Przed południem nauczanie poprowadzi brat Jacek Szeliga 
z Gliwic, którego mieliśmy możliwość poznać już na obozie w Tyrze a także na 
jednej z niedawnych godzin biblijnych. Jego tematy to: 1. Judaizm 
a Chrześcijaństwo oraz 2. Co to znaczy poznawać Boga? Zaś po wspólnym obiedzie 
odwiedzi nas były olimpijczyk a obecnie pastor kościoła ewangelickiego z Tanzanii, 
Zak Malekwa, z którym współpracuje inicjatywa „Dzieci Afryki“ (patrz 
detiafriky.cz) przy parafii ŚKEAW w Trzyńcu. Będzie też czas na wzajemną 
wspólnotę i uwielbianie. Wkrótce pojawią się zgłoszenia, ale już teraz polecamy 
rezerwować sobie ten czas. Naprawdę warto! 

Całokościelne… ~  Celocírkevní … 

 V sobotu 12. 10. v 17.00 začíná další ročník 
„Biblické školy pracovníků“ – vzdělávacího cyklu pro 
všechny, kteří chtějí prohloubit své vědomosti ve 
věcech víry (tedy nejen pro ty, kteří pracují v církvi). 
Přednášky se budou konat co dva týdny. V biblickém 
bloku zazní série přednášek na téma knihy Genesis. 
V druhém bloku zazní přednášky na různá aktuální 
témata, týkající se např. manželství, učení o církvi, 
postmodernismu apod. První setkání se bude věnovat 
otázce proroctví – z biblického i historického pohledu 
(film „Bieszczady“). 

AKUSTYCZNY KWARTET 
U NAS NA NIWACH! 


