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Wybrane imprezy ~ Vybrané akce
Data
Datum

Czas
Čas

Impreza
Akce

20.9.

9.00

Nabożeństwo studenckie (Gość: T. Uher – Univerzitní
křesťanské hnutí)

25.9.

15.00

1. spotkanie konfirmantów

Žák a učitel

„Husova cesta” – beseda s kastelánem hradu Krakovec,
Jiřím Sobkem a zajímavosti z cesty „Po stopách Mistra
Jana Husa“ (kavárna Avion)

Končí prázdniny – čas odpočinku,
a studentům začne nový školní rok – čas
učení. Nevím, jestli vás někdy napadlo, že
nehledě na věk, všichni jsme vlastně
studenty - věčnými studenty. Neustále se
totiž chceme vzdělávat studiem Písma,
abychom porozuměli, co nám chce říci.
Třeba i tímto vyznačeným textem, který
jsem záměrně podělila do dvou částí.

2.10.
3.10.

Wycieczka zborowa: zamek Ogrodzieniec

4.10.

9.00

Nabożeństwo żniwowe

10.10.

9.00

Mezinárodní konference ke 100. výročí narození pastora
Vladislava Santariuse a jeho přínosu společnosti (KaSS
Střelnice; přihlášky do 4.9. – viz santarius.sceav.cz)
Otevření Diakonického vzdělávacího centra.

11.10.

9.00 +
16.00

Niedziela Diakonii – Jubileusz 25.lat Diakonii Śląskiej.
Uroczyste nabożeństwo + koncert Happy Day.

24.10.

9.-15.00

Dzień zborowy (Karmel Śmiłowice)

Spotkania sióstr: 1.9., 6.10. (zawsze pierwszy wtorek w miesiącu o 16.00)
Program regularnych nabożeństw, godzin biblijnych i innych spotkań – patrz Porządek Nabożeństw albo
ogłoszenia w gablotce, w internecie lub podczas nabożeństw i spotkań.

KONFIRMACJA /KONFIRMACE 2015-2016
Zgłoszenia / přihlášky do 20.9.2015
Info: niwy.cz

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.
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 30. 8. 2015.
NIWY.CZ | FACEBOOK.COM/NIWY.CZ

[wrzesień/září – październik/říjen]
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„Žák není nad učitele.“ (Lukáš 6,40a)
Je v naší lidské nátuře, že se snažíme
„Nie masz ucznia nad
během svého života „dotáhnout to co
mistrza, ale należycie będzie
nejdál a vystoupat co nejvýš po tom
przygotowany każdy, gdy
pomyslném společenském žebříčku“,
a využíváme k tomu různé prostředky. I u
będzie jak jego mistrz.”
dětí ve škole vidíme často snahy „vyzrát
na učitele“. Co je ale zarážející, člověk se
Łukasz 6,40
pokouší přelstít i Pána Boha. Není tomu
tak dávno, co jsme četli: poručíme větru,
dešti.... Zkušenosti tohoto léta nás však přesvědčily o tom, kdo je skutečným
Vládcem nad zemí, že my jsme jenom žáci, a žák není nad učitele.
„ Je-li zcela vyučen,bude jako učitel.“ (Lukáš 6,40b)
Ježíš Kristus, na začátku své vykupitelské cesty odmítl pokušení ďábla a vyvolil si
cestu služebníka-žáka, ve všem poddaného svému Učiteli-Nebeskému Otci.
Učme se i my od Něho: službě bližnímu, lásce, milosrdenství a naplníme tak
obsah druhé části verše: „Je-li zcela vyučen, bude jako učitel.“
Přeji nám všem hodně studijních úspěchů!
Zdenka Pastuszková, katechetka

„Akheko Ofana No Jesu“!

Starsza młodzież: Sorkwity 2015

– często rozlegało się w drugim tygodniu lipca w lasach pod Jaworowym. Bo to
cieszyńscy obozowicze, których było czasem aż 70, zamieszkali na chacie w Tyrze
u pana Boszczyka wyznawali, że „Nie ma takiego jak Jezus”. I rzeczywiście, Pan
nam wielce błogosławił, bo mogliśmy przeżyć wspaniały tydzień spędzony na
odkrywaniu historii biblijnego Nehemiasza, gościliśmy misjonarzy z prawdziwego
zdarzenia, podczas wspólnego śpiewu głośno i radośnie uwielbialiśmy naszego
Boga. Były też różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, zabawy w basenie, konkursy
i gry (przezdradzę, że chyba najczęściej graną była gra w Gule W naszej
tradycyjnej już wycieczce w góry przeszkodził nam dopołudniowy ulewny deszcz,
ale pod wieczór tego samego dnia udało nam się jednak zdobyć szczyt
Jaworowego a druga połowa dotarła na Ostry. O nasze wiecznie głodne żołądki
świetnie troszczyła się Kuchnia Tyrska! Wróciliśmy zmęczeni, jednak radośni
i zadowoleni. Dziękujemy Panu za ochronę i prowadzenie.
Halina Piętak

W tym roku młodzież pracująca spędziła
swój pobyt, podobnie jak trzy lata temu,
w Polsce
na
Mazurach.
Byliśmy
zakwaterowani w nowowyremontowanym
domu
wczasowym
przy
parafii
ewangelickiej w Sorkwitach. Następnego
dnia – w niedzielę – chórek wystąpił na
nabożeństwie. Pomimo zmiennej pogody
nie nudziliśmy się, ponieważ program dnia
był ciekawy. Rano po śniadaniu czytaliśmy list do Efezjan a rozważania prowadził
Tomek Kukucz. Do obiadu a także po nim uprawialiśmy różnego rodzaju sporty:
siatkówka, kajaki, pływanie, tenis. Po kolacji, podczas wieczornej społeczności,
rozważaliśmy życie starotestamentowego Jakuba, albo oglądaliśmy filmy
o tematyce żydowskiej. Pomimo bardzo długiej podróży tam i z powrotem
samochodami pobyt był udany.
Anastazja „Niania“ Kujawa

Dorost i młodzież: Pálava 2015
Jak co roku dorost wyjechał na pobyt letni,
tym razem na Palawę. Ale w tym roku był
inny z wielu przyczyn: pojechała z nami
również
młodzież,
podróżowaliśmy
pociągiem, zabraliśmy ze sobą rowery, by
tam móc zwiedzać okolicę. Zakwaterowni
byliśmy w chacie w campingu Pálava, ale
wiekszą część dnia spędzaliśmy na
wycieczkach rowerowych. Zwiedziliśmy
Lednicko-Valtický areál, Novomlýnské nádrže, Pavlov, z którego mieliśmy pieszą
wycieczkę na Dívčí hrad. Tamtejsza kraina jest urocza a możliwość zwiedzania jej
na rowerach była naprawdę świetna. Po męczących wycieczkach schładzaliśmy
się w sztucznym stawie, który był w pobliżu naszego campingu. Oczywiście
głównym powodem pobytu było bliższe poznawanie Boga, toteż każdego dnia –
rankiem i wieczorem – rozważaliśmy rozmowy Jezusa z różnymi ludźmi, na
podstawie ewangelii Jana. Jesteśmy zachęceni by prowadzić osobiste rozmowy
z Jezusem i w ten sposób pogłębiać nasz stosunek z Nim. Był to bardzo
błogosławiony tydzień, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bez Bożej ochrony
nie dalibyśmy radę.
Asia Piętak

Śladami Mistrza Jana Husa – Konstanz 2015
Sprawozdanie z tej wycieczki – patrz czasopismo Přítel/Przyjaciel nr. 8/2015.
Zapraszamy też do spotkania z kastelanem zamku Krakovec i prezentacji z
wycieczki! Piątek 2. 10., kawiarnia Avion.

Léto plné oprav
Na první pohled to nevypadá, že by se kolem kostela něco dělo. Přesto ani letos
práce na opravách nepolevily. Jen se děly na méně viditelných místech. Při
pohledu zvenčí jsou asi nejviditelnější nové okenice na věži. Od těch původních
se vzhledově prakticky neliší, jsou ale jednodušší na obsluhu a hlavně
z trvanlivějšího materiálu. Ostatní změny se udály uvnitř. Nové malby se dočkalo
boční schodiště (zatím jen levé, brzy se přidá i pravé) a také sborový sál pod
kostelem. Tam byla obnovena i podlaha. A v ropické kapli se zrovna v těchto
dnech mění dveře na pavlač a do zakristie. Důležité projekty ale ještě stojí před
námi: oprava vchodových dveří, oprava vnějšího soklu, instalace dodatečného
topení do lavic a úprava dorostového sálku na místnost použitelnou i pro matky
s dětmi. To vše bychom chtěli zvládnout ještě v tomto roce. Ačkoliv usilujeme
o dotace z města Český Těšín, všechny tyto projekty jsou finančně náročné
a vyžadují naši obětavost. Za každý dar budeme velmi vděčni!

Konto oprav – Konto remontów: 2500501556/2010 (Fio Banka)

