
Wybrane imprezy ~ Vybrané akce 

Data 
Datum 

Czas 
Čas 

Impreza 
 Akce  

5.10. 9.00 Żniwowe; 15.00 – Spowiedź i WP dla starszych (70+) 

7.10. 16.00 Spotkanie sióstr 

11.10. 17.00 Biblická škola pracovníků: Kniha Jób (sál ústředí SCEAV) 

12.10.  9.00 Nabożeństwo chrzestne z udziałem dorostu 

18.10. 19.00 Koncert: Tomek Żółtko 

19.10. 9.00 Nabożeństwo z udziałem szkółki niedzielnej 

21.10. 18.00 Koncert: XXV. Mezinárodní dekáda  

23.10. 17.00 Spotkanie prezbiterstwa 

25.10.  9-15.00 Sborový den – Dzień zborowy 

31.10. 20.00 Noc z Lutrem 
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.  

INFORMATOR PARAFIALNY 
SBOROVÝ ZPRAVODAJ 

[říjen/listopad – październik/listopad] 6/2014 

Gdy nie wiesz, za co dziękować 

No to znów mamy Dziękczynne Święto Żniw. Co 
roku mamy je w programie nabożeństw. 
A w naszym sercu jak? Też jest? Autentycznej 
wdzięczności nie można wymusić. I nie  można jej 
ograniczyć do jednego dnia w roku. Trudno 
jednak dziękować, gdy nie widzi się powodu. 
Pozwól, że przytoczę kilka podstawowych 
motywów do wdzięczności. 

Dziękuj za dar życia. Każdą sekundę umierają na 
świecie prawie dwie osoby – ale ty jeszcze żyjesz! 
William A. Ward  wyraził to następująco: „Bóg 
darował ci dziś 86,400 sekund. Czy ofiarujesz 
jedną z nich po to, aby powiedzieć ´dziękuję Ci´“?  

Dziękuj za chleb powszedni. Mamy go tyle, że 
według statystyk każdy ósmy artykuł spożywczy, 
który  kupimy, wyrzucamy. A tymczasem każdy 
ósmy człowiek na tym świecie co wieczór kładzie 
się do łóżka głodny. Zawaleni ofertą częściej 
narzekamy na jakość niż dziękujemy, że nie tylko 
mamy chleb powszedni, lecz także coś do niego. 
Jeżeli to cię nie porusza, to pomyśl przynajmniej, 
ile wysiłku i korzystnych warunków naturalnych 
składa się na powstanie zwykłego chleba…  

Dziękuj za chleb życia. Dziękuj za Jezusa i jego 
zbawienie, ponieważ „nie samym chlebem żyw 
jest człowiek“. Całe masy sytych głodują 
duchowo, nawet nie słysząc nigdy o Zbawicielu. 
Ty o nim wiesz. Żyj z Nim. I ciesz się Nim! 

Martin Piętak, pastor 

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 5. 10. 2014. 

NIWY.CZ 

„Dávej ochotně, 
nepouštěj si do srdce 

lakotu! Hospodin, tvůj 
Bůh, pak požehná 

veškerou tvou práci 
a vše, k čemu přiložíš 

ruku.” 
 

5. Mojžíšova 15,10 (NBK) 

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


Smrečany 2014 

W dniach 27.7-3.8. nasza młodzież spędziła 
czas na obozie w Smrečanach (Słowacja). 
Smrečany to malownicza wioska znajdująca się 
u podnóża Rohaczów. Niedaleko znajduje się 
zapora wodna, Liptovská Mara oraz Niskie 
Tatry.  
Codziennie rozważaliśmy 1.  List Jana, wieczo-
rem zaś słuchaliśmy wykładów naszego 
pastora, miejscowego pastora Šipki oraz Tomka. Pomimo zmiennej pogody udało 
nam się 3-krotnie wyjść w góry. Zdobyliśmy m. in. szczyty: Rysy, Baraniec oraz 
Trzy Kopy. Wykąpaliśmy się również w zaporze Mara. W wolnym czasie graliśmy 
w tenisa, piłkę nożną oraz w tenisa stołowego. Rozegrany też był przjacielski 
mecz z reprezentacją smreczanskiej młodzieży (Niwy: Smrečany – 27:14 ). 
W ramach niedzielnego nabożeństwa zaśpiewał chórek młodzieżowy kilka pieśni.  
Pobyt zaliczamy do udanych również z tego powodu, że sporadyczne różnice 
zdań i braterskie dojście do porozumienia zbliżyły nas do siebie i pogłębiły nasze 
relacje. Warto też dodać, iż na każdym kroku spotykaliśmy się z gościnnością 
miejscowych parafian, którzy niejednokrotnie częstowali nas swoimi wypiekami. 
Również jesteśmy wdzięczni miejscowemu pastorowi z żoną za to, że udostępnili 
nam parafię oraz poświęcili nam dużo własnego czasu. 

Tomasz Halama 

Dzień zborowy  

W sobotę 25. 10. 2014 w ośrodku Karmel w Śmiłowicach odbędzie się kolejny 

Dzień Zborowy. Przed południem nauczanie poprowadzi ks. Michal Klus (ŚKEAW 

Trzyniec). Temat wykładów to Chrześcijanin a radość, czyli jak walczyć o radosne 

życie. Z pewnością nie jest skierowany tylko do tych, którzy akurat przeżywają 

swój „dołek”. 

Zaś po wspólnym obiedzie udamy się podobnie jak w zeszłym roku do krainy pod 

najwyższą górą Afryki – Kilimanjaro, do Tanzanii. Właśnie w tym kraju środkowo-

wschodniej Afryki wspieramy projekt Bush School Ministry. W ciągu tego roku 

mogliśmy dzięki Waszej ofiarności przesłać 27.280,- Kč. Tym razem co prawda nie 

odwiedzi nas pastor Zak osobiście, ale skorzystamy z opowiadań i projekcji video.  

Oprócz tego wszystkiego będzie też czas na wzajemną wspólnotę, uwielbianie, 

a na dodatek smaczny obiad i przekąski. Serdecznie zapraszamy! 

Całokościelne ~ Celocírkevní 

Biblické školení pracovníků 
Křesťanské společenství z. s. pořádá další cyklus Biblického školení pracovníků, 
jehož cílem je nabídnout kvalitní biblické vzdělávání věřícím ve Slezské církvi 
evangelické a. v. Biblické školení pracovníků je určeno pro každého bez rozdílu 
pohlaví, věku a předchozího vzdělání, pro každého, kdo se chce dozvědět více 
o biblických pravdách a učit se správným způsobem vykládat Písmo svaté. 
Heslem organizátorů biblických školení je: „Celoživotním biblickým vzděláváním 
toužíme naplňovat reformační odkaz o všeobecném kněžství všech věřících 
v Ježíše Krista. Usilujeme o duchovní, teoretickou i praktickou přípravu 
následovníků Ježíše Krista ke kvalitní službě v církvi i mimo ni“. 
 
V ročníku 2014/2015 bude školení probíhat od října do března dvakrát za měsíc 
(s výjimkou prosince). Začátek přednášek je vždy v 17:00 hodin a budou se konat 
v Českém Těšíně v sále ústředí Slezské církve evangelické a. v., Na Nivách 259/7. 
Biblické školení pracovníků začíná v sobotu 11. října 2014, celý cyklus přednášek 
pak bude ukončen konferenci „Vladislav Santarius – svobodný v nesvobodě“. 
Tato konference pořádána ke 100. výročí narození pastora se uskuteční v sobotu 
28. března 2015 v 16:00 hod. ve středisku Karmel ve Smilovicích. 
Podrobný program je k vyzvednutí při východu z kostela. 

Imprezy specjalne ~ Mimořádné akce  

Sobota 18. 10., 19.00: 

Tomek Żółtko (koncert) 

 
Úterý 21.10., 18.00: 

XXV. Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a 
sborového zpěvu: L. Rokyta (panova flétna), J. Tůma (varhany) 
 
Piątek 31.10., 20:00:  

Noc z Lutrem i koncert finałowy warsztatów muzycznych 
Śpiew bez granic. 


