
Wybrane imprezy ~ Vybrané akce 

Data 
Datum 

Czas 
Čas 

Impreza 
 Akce  

12.12. 17.00 Wigilijka młodzieży i dorostu 

14.12. 14.00 Gwiazdka – Ropica  

18. 12. 17.00 Koncert świąteczny PSP Czeski Cieszyn 

19. 12.  17.00 Koncert świąteczny Gminazjum 

21.12.  9.00 GWIAZDKA – Niwy (w ramach nabożeństwa) 

24.12. 22.00 Štědrovečerní bohoslužba  

25. 12.  
5.00 Jutrznia (6.30 - Ropica) 

9.00 Narodzenie Pańskie 

26. 12.  9.00 Święto Szczepana 

26.12. 16.00 Celocírkevní Štěpánské setkání 

31. 12.  16.30 Koniec roku – nabożeństwo dziękczynne (PL/CZ) 

1. 1.  9.00 Nowy Rok 

4.-10.1. 17.30 Alianční týden modliteb 

11.1. 15.00 Spotkanie noworoczne (Wigilijka) 
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! 

 

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 

[prosinec – grudzień] 7/2014 

 

Hle, tvůj král přichází! 

Opět se nám otevřeli dveře nového církevního 
roku, opět slyšíme tu radostnou zvěst: „Hle, 
tvůj král přichází.“ Přichází tak, jak přicházel 
i v uplynulém církevním roce, kdy nás 
zahrnoval svojí přízní, milostí a požehnáním. 
Každý den se obnovovala při nás Jeho věrnost. 

My jsme Mu však tak málo za to děkovali 
a mnoho z toho co nám dal, jsme promrhali. 
On však přichází znova. Jeho láska je 
neúnavná, Jeho trpělivost nevyčerpatelná. 
Nechce nás opustit a zanechat, protože ví, že 
bez Něj bychom nemohli žít. Proto přichází 
a přináší nám opět svoji sílu a útěchu. 

Tam, kde je zvěstováno evangelium, tam je On. 

Tam, kde je evangelium přijímáno, tam je On. 

Tam, kde je dítě přinášeno ke křtu, tam On ho 
bere na svá ramena, vine ho k svému srdci 
a požehnává ho. 

Tam, kde člověk ve víře a s upřímným pokáním 
přichází ke stolu Páně, tam mu On uděluje svoji 
milost. 

Tohle všechno je obsaženo v slovech evangelia: 
„Hle, král tvůj přichází.“ Proto bdělou myslí 
a jasným zrakem toto viďme a otevírejme svá 
srdce přicházejícímu Králi slávy. 

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 1, 737 01 Český Těšín, e-mail: niwy@seznam.cz.  
Bankovní spojení: 109872523/0300 ČSOB. Vyšlo 12. 12. 2014. 

NIWY.CZ 

„Powiedzcie córce 
syjońskiej: Oto Król 
twój przychodzi do 

ciebie.” 
 

Mateusz 21,5 
facebook.com

/niwy.cz 



Spotkanie dla małżeństw niezależnie od stażu 

W sobotę 29.11.2014 roku w sali rady kościelnej „Na Niwach” odbyło się po raz 
drugi spotkanie małżeństw oraz młodych par z naszej parafii. Temat przewodni 
brzmiał: „W miłości nie ma strachu...”. 
Spotkanie to przygotowaliśmy wspólnie z grupką małżeństw pod  
przewodnictwem pastora Piętaka, jego żony oraz zaproszonych gości. 
Wieczornicę rozpoczęliśmy wspólną modlitwą i śpiewem. Po czym w wielkim 
skupieniu i zainteresowaniu wysłuchaliśmy konferencji obecnych gości. Byli to 
państwo Mariola i Roman Fengerowie, którzy przyjechali do nas z Polski. 
Rozważanie dotyczyło strachu: czym strach jest i czemu służy, a źródłem tych 
rozważań był fragment Słowa Bożego z Ewangelii św. Marka 4 - uciszenie burzy na 
jeziorze. 
Po bogatej duchowo konferencji mieliśmy chwilę na społeczność z uczestnikami 
wieczornicy. Był to czas rozmów, dzielenia się doświadczeniami działania Boga w 
naszym życiu, jak również pogłębiania relacji poprzez zabawne konkursy i wspólną 
modlitwę. 
Jestem wdzięczna Panu Bogu za ten czas, który był nam dany. Za to, że jako 
„wielka rodzina” małżeństw mogliśmy dziękować Bogu za dar małżeństwa, za 
naszych współmałżonków i prosić Go o nieustanne błogosławieństwo. Zachęcam 
wszystkie małżeństwa: młode stażem i te już wieloletnie, by z odwagą i ochotą 
chciały włączyć się w tę wspólnotę. Naprawdę warto! 

Joanna Kukucz 

Sborový den 2014 

V sobotu 25. 10. 2014 se ve středisku Křesťanského společenství, Karmel ve 

Smilovicích konal další Sborový den. Naši sborovníci zaplnili velký sál a měli 

možnost prožít společně celý den při zpěvu, zvěstování Božího Slova, vyslechnutí 

přednášky a vystoupení pěveckých kroužků a hudební skupiny. Po modlitbách, 

krátké pobožnosti pastora a po vystoupení pěveckého kroužku následoval hlavní 

bod programu, přednáška pastora třineckého sboru, Michala Kluse na téma 

„Křesťan a radost, aneb jak zápasit o radostný život”. Ve dvou přednáškách 

pastor Klus představil téma radosti z různých pohledů na základě biblických 

textů, a to velmi zajímavým způsobem. Z mnohých textů připomeňme např. 

Filipským 4,4: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!” Křesťan má 

mnoho důvodů se radovat. Nejenže se může radovat, ale má se radovat vždycky 

a za všech okolností. Má se radovat i ve chvílích smutku, nemoci, těžkosti, 

protože na to není sám, je s ním jeho Pán. Domnívám se, že nám bratr pastor 

připomněl zásadní pravdu křesťana, abychom prosili Ducha svatého, aby při nás 

bylo ovoce Ducha Svatého, jak píše apoštol Pavel v listu Galatským 5,22: „Ovoce 

Božího Ducha však je: láska, radost, pokoj...” Tehdy bude náš život radostný 

a radost budeme šířit i kolem sebe.   

Po polední přestávce a obědu jsme shlédli video o misii v Tanzánii, kterou 

rozvinul pastor Klus a třinecký sbor, a k niž jsme se také loni připojili. Prožili jsme 

milé a požehnané chvíle, měli možnost se sblížit a prohloubit svou víru. Za to 

bychom chtěli vedení sboru poděkovat. 

P.S. Záznam přednášek p. Klusa je k dispozici na niwy.cz pod odkazem „Kázání”.  

Imprezy specjalne ~ Mimořádné akce  

„Bůh mi jest svědek, že jsem to, co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky 
přičítá, nikdy neučil ani nekázal, ale předním úmyslem mého kázání a všech 
jiných mých skutků nebo písem bylo, abych mohl lidi zachrániti od hříchů."                   

6. 7. 1415, Jan Hus 
W roku 2015 będziemy obchodzić 600-ną rocznicę spalenia Mistrza Jana Husa. 
W związku z tym zapraszamy na niecodzienną czterodniową wycieczkę zborową  

 

ŚLADAMI MISTRZA  
JANA HUSA 

 
Celem wycieczki jest przypomnieć sobie życie i dzieło czeskiego reformatora. 
Zwiedzimy miejsca zwązane z jego działalnością: Husinec, Kozí Hrádek, Krakovec, 
Praha, Konstanz. Wycieczka odbędzie się w dniach obchodzin wspomnianej 
rocznicy, tj. początkiem lipca 2015.  Bliższe informacje już wkrótce. Już teraz 
polecamy rezerwować sobie ten termin – zapraszamy! 

"RuKa" 

Remont wieży zakończony 

Nie można nie zauważyć, że prace remontowe zostały pomyślnie zakończone. 
Choć niektóre części remontu jeszcze zostają do zrobienia (naprz. okiennice 
w wieży itp.), DZIĘKUJEMY BOGU za ochronę, błogosławieństwo a także pogodę 
podczas całego remontu! Dziękujemy również wszystkim hojnym dawcom za 
wsparcie finansowe, które umożliwiło bezproblemową realizację, m. in. urzędu 
miasta Czeski Ciezsyn (150.000,-) oraz Radzie kościelnej (300.000,-). Specjalne 
podziękowania należą się zaś zwłaszcza kuratorowi, br. K. Bardoniowi, oraz br. 
P. Pastuszkowi za ogromny wkład w organizację i realizację prac remontowych. 
Dziękujemy! 


