Wybrane imprezy ~ Vybrané akce (Grudzień ~ Prosinec)
Data
Datum

Czas
Čas

Impreza
Akce

1. 12. (niedziela)

16.00

Koncert Adwentowy („Śląsk”)

3. 12.(wtorek)

16.00

Spotkanie sióstr

14.00

Gwiazdka Ropica

17.00

Večer chval – M 24/7 (Křesťanské centrum Svibice)

13. 12. (piątek)

16.30

Wigilijka dorostu i młodzieży

20. 12. (piątek)

16.00

Koncert świąteczny Gminazjum

22.12. (niedziela)

9.00

GWIAZDKA (w ramach nabożeństwa)

5.00

Jutrznia (6.30 - Ropica)

9.00

Narodzenie Pańskie

9.00

Święto Szczepana

9.00

Nabożeństwo: Chór Męski Jabłonkowskiego Senioratu

15.00

WIGILIJKA ZBOROWA

31. 12. (wtorek)

16.30

Koniec roku – nabożeństwo dziękczynne

1. 1. (środa)

9.00

Nowy Rok

8. 12. (niedziela)

25. 12. (środa)
26. 12. (czwartek)
29. 12. (niedziela)

Program regularnych nabożeństw, godzin biblijnych i innych spotkań – patrz Porządek Nabożeństw,
kalendarz na NIWY.CZ 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!
Konto remontów: 2500501556/2010 (Fio Banka)

Godziny urzędowe ~ Úřední hodiny
Poniedziałek – 14.00-17.00; Wtorek, czwartek, piątek – 9.00-12.00
Rozmowy duszpasterskie, chrzty, śluby, pogrzeby, odwiedziny chorych, wysługiwanie Wieczerzy
Pańskiej w domach czy 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 1. 12. 2013.

NIWY.CZ

INFORMATOR PARAFIALNY
SBOROVÝ ZPRAVODAJ

7/2013
Święta z podarunkami do zapamiętania
W okresie Adwentu regularnie przypomina mi się mała drewniana deseczka
z pięknym, prostym motywem floralnym i słowackim napisem: „My čakáme Ježiša
keď príde“. Nawet nie wiem, skąd wziął się ten napis w mej pracowni, ale bardzo
mocno wrył mi się do pamięci. Pięknie streszcza myśl przewodnią całego Adwentu.
Adwentu jako spojrzenia na cel, spojrzenia pełnego wzruszającego i radosnego
oczekiwania – drugiego przyjścia Zbawiciela. Jak wymowne, że właśnie od tego
zaczyna się nowy Rok kościelny.
Tak samo intensywnie przypomina mi się jednak jeszcze jedna dekoracja
domowa – tekst psalmu na obrazie, który moi rodzice otrzymali niczym dar ślubny.
Jako dziecko przez całe lata bawiłem się, uczyłem się i zasypiałem pod nim – i chcąc
- niechcąc zapamiętałem
go:
„Służcie
Panu
„V Něm byl život a život byl světlo lidí.”
z radością,
Przychodźcie
Jan 1,4
przed
oblicze
jego
z weselem! “ (Psalm 100,2).
Myśląc o Adwencie, uświadomiłem sobie na nowo, jak te dwa malowane
wersety z dekoracji domu rodzinnego
pięknie ilustrują sens i znaczenie tych
dni
świątecznych:
radość
i oczekiwanie.
A tak na marginesie myślę sobie:
ile błogosławieństwa może wnieść do
życia
naszych
bliskich
piękna
dekoracja z wersetem biblijnym.
Warto rozważyć kupując podarunki...
Błogosławionych świąt pełnych
radosnego oczekiwania i uwielbiania
Zbawiciela życzy
Martin Piętak, pastor

Z życia zboru ~ Ze života sboru

Sprawy budowlane ~ Stavební záležitosti

Modlitwy 24/7/365

Věž – teď už naostro

W tym roku, podobnie jak poprzednich latach, przebiega w salce przy kościele
na Rozwoju łańcuch modlitw 24/7. Tegoroczna edycja jest jednak inna od innych
i w pewnym sensie wyjątkowa – będzie trwać cały rok – 24/7/365.
Dla mnie osobiście modlitwa w salce na Rozwoju różni się od modlitwy w domu.
W domu czasami trudno jest oddzielić się zupełnie od otoczenia, obowiązków,
hałasu, głosów i innych rzeczy, które cały czas rozpraszają moją uwagę. Myśli
wędrują a ja planuję, co jeszcze muszę zrobić, bo czas biegnie nieubłaganie szybko.
W salce modlitewnej jest cicho, a warunki do modlitwy i rozmowy z Bogiem są
idealne. To, że jest to miejsce, gdzie modlą się chrześcijanie ze wszystkich
czeskocieszyńskich zborów, uświadamia mi, że należymy do Kościoła
Chrystusowego, niezależnie od przynależności zborowej. Czego się
teraz w czasie modlitw uczę? Proszę Boga, by nauczył mnie modlić
się, wstawiać się za innymi ludźmi, których stawia na mojej drodze.
Nie koncentrować się jedynie na własnych potrzebach, walkach,
brakach ...
Chętni mogą rezerwować miejsce na stronie internetowej
(patrz: http://new.modlitby24-7.cz/ceskytesin). Bardzo serdecznie polecam.
Marta Kukucz

S blížícím se začátkem nového roku se blíží také definitivní start
dlouho očekávané opravy věže. Odhadované náklady se pohybují
v rozmezí 1,5-2 mln Kč. Ačkoliv usilujeme o různé dotace a granty, je
zřejmé, že podstatnou část nákladů, výrazně převyšujících několik
ročních rozpočtů sboru, ponese právě sbor. Obracíme se na vás
s upřímnou a naléhavou prosbou o finanční pomoc v této záležitosti. Za
tímto účelem je k dispozici samostatný bankovní účet 2500501556/2010 (Fio banka). Veškeré dary věnované na opravu kostela budou
osvobozeny od odvodů na ústředí církve. Vřele děkujeme všem dárcům, kteří nám
pomohou obnovit tvář kostela!

Weekendówka konfirmantów i dorostu
W tym miesiącu miał miejsce pewien szczególny weekend. Pomimo chłodnej już
w tych dniach (22. – 24. 11.) pogody trzódka młodych owieczek i baranków
(konfirmantów i dorościan) przeniosła się z Niw do Kateřinic. Karmione one były
towarem z najwyższej półki (słowem Bożm)! A mapą całej podróży był Psalm 23.
Członkowie stada mieli możliwość zintegrowania się i wspólnego poznawania
naszego Pasterza podczas wspólnych spotkań, ale również podczas krótkich
rozważań w grupkach. Całość była przeplatana różnymi grami i nieco pospolitszymi
(w odnośni do Słowa) posiłkami. Dni upływały szybko. Nie zdążyliśmy się porządnie
zadomowić a już trzeba było odjeżdżać. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się
jeszcze w Velké Lhotě, aby obejrzeć pewien uroczy
kościółek tolerancyjny, w którym przez pewien czas działał
twórca „Broučků”, kiądz Jan Karafiát. Po południu pełni
wrażeń wróciliśmy do domu. W imieniu uczestników
chciałabym podziękować wszystkim organizatorom i,
przede wszystkim, Bogu!
Asia Gaura

Misja & ewangelizacja ~ Misie & evangelizace
Bush ministry school
Pastora Zakayo Malekwy (Tanzánie) a jeho radostnou službu si jistě dobře živě
vybaví snad všichni účastníci letošního Sborového dne ve Smilovicích. Tento
neúnavný evangelista nás nyní zve ke spolupráci na založení školicího střediska na
pomoc chudým rodinám. Otevřít ji chce již v lednu 2014. Pastor Zak píše: “Tato
škola se zaměřuje na děti i dospělé v oblasti buše u Malolo. Je to velmi suchá oblast
bez čisté vody, postižená mnohými nemocemi (halitóza, tyfus, obrna), způsobenými
často špatnou hygienou. Zatím mám 5 rodin, které
jsou ochotny zúčastnit se výuky. Ta zahrne jak základy
gramotnosti, biblické vyučování a jazykovou výuku,
tak také právě zdravotní výchovu – provařování vody,
mytí zubů, místní toalety apod. Věřím, že změna jejich
situace je první krok k otevření dalšího okna pro jejich
budoucnost, než přijde Kristus.”
Jednorázové náklady na stavbu malé základny činí celkem ca. 10.500,- Kč,
náklady na podporu evangelisty (na obrázku před svým provizorním domkem) pro
tuto oblast ca. 8.500,- Kč/rok. Jako presbyterstvo jsme se rozhodli adoptovat tento
projekt ve spolupráci s třineckým projektem Děti Afriky (detiafriky.cz) s tím, že
navzdory velkým potřebám, které máme sami v souvislosti s opravou věže,
nechceme polevit v podpoře misijní služby těm, jejichž potřeby jsou ještě
naléhavější. Zájemci o podporu tohoto projektu nad rámec podpory sboru se
mohou o podrobnostech informovat u pastora (detaily se ještě upřesňují).

