
Wybrane imprezy ~ Vybrané akce 

Data 
Datum 

Czas 
Čas 

Impreza 
 Akce  

3.-8.7. Wycieczka Śladami Mistrza Jana Husa (Konstanz 2015) 

4.-12.7. Tydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów 

11.-18.7. Obóz dla dzieci – Tyra 2015 

18.-25.7. XCamp Smilovice 

25.7.-1.8. Wyjazd starszej młodzieży – Sorkwity (PL) 

10.-15.8. Pobyt dorostu a mladší mládeže - Pálava 

19.8. 14.00-
16.00 

Tajemství věže (akce v rámci programu DDM Č. Těšín - 
Prázdniny 2015) 

30.8. 9.00 Začátek školního roku 

Spotkania sióstr: 7.7., 4.8. (zawsze 16.00) 
Program regularnych nabożeństw, godzin biblijnych i innych spotkań – patrz Porządek Nabożeństw albo 

ogłoszenia w gablotce, w internecie lub podczas nabożeństw i spotkań.  

Opravy – Remonty 2015 

 Wymiana okiennic w wieży 

 Malowanie bocznych wejść + schodów 

 Remonty drzwi 

 i inne… 

 
Konto oprav – Konto remontów: 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 

[červenec/lipiec – srpen/sierpień] 3/2015 

Jan Hus: Devět kusů zlatých  

"Těchto devět zlatých pravidel je naučením, jak 
máš žít ve světě a jak prospěješ své duši."  

První zlaté pravidlo: Ten, kdo dá Bohu za svého 
pozemského života jediný haléř, ten Pánaboha uctí 
a své duši víc prospěje, než kdyby po smrti tolik 
zlata dal, jako se vejde mezi nebem a zemí.  

Druhé zlaté pravidlo: Ten, kdo jediné 
nespravedlivé slovo vydrží pro Boha, ten více 
Pánaboha uctí a své duši prospěje, než kdyby 
o svůj hřbet tolik metel zničil, kolik jich může 
narůst v největším lese.  

Třetí zlaté pravidlo: Ten, kdo se vůči slabšímu 
nebo nižšímu člověku pokoří, ten víc Pánaboha uctí 
a své duši prospěje, než kdyby putoval z jednoho 
konce světa na druhý, a přitom v každé šlépěji 
zanechal krvavý otisk.  

Čtvrté zlaté pravidlo: Ten, kdo nechá Boha 
vládnout všemi svými údy, ten více Pánaboha uctí 
a své duši prospěje, než kdyby kvůli Bohu po 
hlavě prochodil celý svět.  

Páté zlaté pravidlo: Ten, kdo pro své hříchy 
poctivě prolije jedinou slzu, ten více Pánaboha 
uctí a své duši prospěje, než kdyby po smrti tak 
naříkal, že by mu z očí dvě řeky tekly.  

Šesté zlaté pravidlo: Kdo si váží Pánaboha nade 
vše stvoření, ten více Pánaboha uctí a své duši 
prospěje, než kdyby Matka boží se všemi svými 
svatými za něj prosila.  

Gazetka parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego AW 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 28. 6. 2015. 

NIWY.CZ | FACEBOOK.COM/NIWY.CZ 

„Pamiętajcie na 
wodzów waszych, 
którzy wam głosili 

Słowo Boże, 
a rozpatrując koniec 
ich życia, naśladujcie 

wiarę ich.” 

 
Do Żydów 13,7 



Sedmé zlaté pravidlo: Ten, kdo nikoho nerozumně nesoudí, ten více Pánaboha uctí 
a své duši prospěje, než kdyby byl jako sv. Vavřinec na rožni upálen.  

Osmé zlaté pravidlo: Ten, kdo nějakému stvoření učiní pro Boha jakékoli 
milosrdenství, ten Pánaboha víc uctí a své duši prospěje, než kdyby byl jako sv. Pavel 
vytržen do třetího nebe.  

Deváté zlaté pravidlo: Ten, kdo se neprotiví Boží vůli, ten více Pánaboha uctí a své 
duši prospěje, než kdyby svět, kdyby mu patřil, daroval Bohu."   

(z F. Žilka, Vybrané spisy Mistra Jana Husi, str. 274-280) 

Ank(i)etka: Czym dla mnie jest parafia? Čím je pro mne sbor? 

Zanim przeczytacie dalej, spróbujcie sami zformułować własną odpowiedź na to 
pytanie. W związku z tematem „Co to jest Kościół“, poruszanym w przebiegu maja 
poprosiliśmy kilku zborowników o odpowiedź na powyższe pytanie. Oto kilka z nich: 

 Jsem ráda, že jsem jednou cihličkou v tomto chrámu a modlím se za 

probuzení všech „kartotékových členů“, aby se všechny lavice zaplnily 

znovuzrozenými křesťany. 

 Jest to miejsce przeznaczone mi od Boga (tak jak rodzina, której sobie nie 

wybrałam), gdzie uczę się poznawać i wrastać w  Pana. Praktycznie chodzi 

o wzajemne relacje z bliźnimi tj. uczenie się miłowania ich Bożą miłością 

(chodzi o wzrost duchowy, indywidualnie nie można rosnąć). 

 Sbor je pro mne Boží rodinou, ve které se prohlubují naše vzájemné 

bratrsko-sesterské vztahy. Pozorujeme duchovní obživení sboru, z čeho mám 

radost. Jsem za to Pánu Bohu vděčný. 

 Jest to dla mnie ważne miejsce, bo razem z innymi mogę bliżej poznawać 

Boże Słowo. Czasem jest mi przykro, że po spotkaniach ludzie szybko 

odchodzą i nie ma czasu porozmawiać o tym, jak się mają i co przeżywają. 

Myślę, że to też jest bardzo ważne po to, by móc się wzajemnie wspierać na 

modlitwach i tworzyć tak jedną rodzinę Bożą. 

 Moja parafia to miejsce: 1. gdzie mogę doświadczać Bożej łaski, poznawać 

Pana bliżej; 2. spotkań z rodziną i przyjaciółmi; 3. gdzie mogę dzielić się 

własnymi doświadczeniami i przeżyciami. 

A co dzieci na ten temat? „Co dla mnie znaczy szkółka niedzielna?” 
 Uczymy się o Panu Bogu. Cieszę się, że mogę tutaj chodzić. 

 Rad tu chodzę. Uczymy se tu o dobru i Bogu. 

 Tutaj w tym kościele mogłem się spotkać z Jezusem. 

 Bo tu mówimy o Bogu. 

 Móm to tu rod a chciołbych, aby tu chodziło więcej dziecek. 

 Rod tu chodzym, bo móm tu kolegów a je to tu fajne. Chciołbych więcej gier 

i zabaw, inaczej to je dobre. 

Svědectví konfirmandů | Świadectwa konfirmantów 2015 

„Co znamenal tento rok pro mou víru? Něco nového, něco co jsem až tak 
předtím nevnímal jako teď.… donutilo mě to přemýšlet o věcech, které mě 
předtím nezajímaly…. Nejvíce zabrat mi dalo naučit se 66 knih Bible, s čímž mám 
ještě trochu problémy…. Bůh je pro mě takový druhým otcem. Nejenže lidi 
stvořil, ale i nadále se o nás stará. Ježíš je pro mne něco víc, než jen někým, který 
se obětoval za naše hříchy, uzdravoval nemocné… je mnohem VÍC.“ 

„W ciągu tego roku nauczyłam się np. jak się modlić, dowiedziałam się coś 
nowego o Bogu, Jezusie.... Pan Bóg jest moim stworzycielem, Bogiem, ale jest też 
dla mnie jak ojciec, który się o mnie troszczy, zawsze mnie wysłuchuje, mogę mu 
powiedzieć o wszystkim i być pewna, że mi pomoże....”  

„Podczas roku konfirmacji najbardziej mi się podobały współzawodnictwa 
w szukaniu wierszy w Biblii. Już mniej lubiłam,  kiedy musieliśmy pisać test....”  

„Zrozumiałem jak mam naprawdę żyć, bym został zbawionym. Żyć dla Jezusa. 
Zawsze mi się podobały wierszyki i widea, które nam czasem pokazywał pastor.“ 

„Im jestem starszy tym zmienia się mój stosunek do Boga, może że staję się 
bardziej poważniejszy do niektórych spraw i bardziej odczuwam obecność Boga 
w swojich czynach. Jezus Chrystus jest mojim przewodnikiem który pokazuje jaką 
ścieżką mam iść żeby nie 
zabłądzić.“ 

„Chcę poprosić Boga o to, 
żeby prowadził mnie przez 
życie, bo wiem, że Boża 
droga, jest tą najlepszą 
drogą życia, jaką mogę 
sobie wybrać. Pragnę, żeby 
mój stosunek do Boga 
każdym rokiem był coraz 
lepszy i silniejszy. Wierzyć 
w Boga to dla mnie bardzo 
ważne i mam nadzieję, że Go nigdy nie zawiodę.” 

P.S.: Od września rozpocznie się kolejny kurs konfirmacyjny.  
Szczegóły już wkrótce. 

 


