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N a  o t á z k u :  „ P r o č ? “ , 
odpověděl: „Své narození 
i několik počátečních let 
totiž můžeme pramálo 
ovlivnit, zatímco další léta 
života i jeho konec má 
většina z nás plně pod 
kontrolou.“

Jak s t ímto časem 
nakládáme? Dokážeme 
vyplni t  své dny i  léta 
skutečnými hodnotami, 

které mají trvalou cenu, nebo nám 
Bohem vyměřený čas proklouzne 
mezi prsty bez většího užitku? 

Když apoštol Pavel přemýšlel 
o svém životě a psal dopis svému 
příteli Timoteovi, seděl v římském 
vězení, kde už v podstatě čekal 
na smrt. Bylo mu jasné, že jeho 
život se chýlí ke konci a v takové 
chvíli člověk vidí věci bez příkras a 
mluví pravdu. Přesto Pavel mohl s 
klidným svědomím vyznat:

„Dobrý boj jsem bojoval, běh 
jsem dokončil, víru zachoval.“

2. Timoteovi 4,7
Nezáleží na tom, jak dlouho a 

jak rychle poběžíme, důležité je, 
abychom vydrželi v běhu víry až 
do konce. Rád bych nás všechny k 
takovému běhu povzbudil. Nevíme, 
co tento rok přinese, pokud však 
setrváme v Boží blízkosti, pak 
oněch 366 dnů bude požehnáním. 
Pán Bůh nám pro tento rok přidal 
jeden den navíc, abychom jej 
využili k Jeho slávě! Přeji nám 
všem požehnaný rok 2020!

Jan Fojcik  

„Dobrý boj jsem bojoval, běh 
jsem dokončil, víru zachoval.“

2. Timoteovi 4,7
Drazí, stále ještě stojíme na 

prahu Nového roku se všemi 
otázkami, jaký bude, co přinese. 
Mezi nejčastější přání lidí kolem 
nás zcela urči tě patří  dobré 
zdraví. 

V dnešním vyspělém světě 
se lidé mnohdy dožívají docela 
vysokého věku. Existují velmi 
účinné léčebné metody, rostou 
počty transplantací, současná 
věda dokáže doslova „zázraky.“ 

Statistiky to potvrzují. Češi 
se v průměru dožívají 76 let, na 
Islandu dokonce 81 let. Tato čísla 
mohou leckoho potěšit, a přesto 
se ptáme: je skutečným smyslem 
života žít co nejdéle? Prodloužit 
si tuto časnost o několik týdnů, 
měsíců?

Známý spisovatel  Joseph 
Witt ig prohlásil, že biografie 
každého člověka by měla začínat 
jeho smrt í  a  ne narozením. 



JEŽÍŠ JAKO HOMOSEXUÁL
Brazilský nejvyšší soud zrušil předběžné opatření soudce z Ria de 

Janeiro, který nařídil internetové streamovací službě Netflix stáhnout z 
nabídky film  zobrazující Ježíše Krista jako možného homosexuála. 
Film První pokušení Krista kritizoval nedávno i jeden z Bolsonarových 
synů Eduardo, který ho na twitteru nazval odpadem. Dodal, že 
komediální skupina Porta dos Fundos „nereprezentuje brazilskou 
společnost“.

PASTOR WANG ODSOUZEN NA 9 LET
ČCHENG-TU (ČÍNA) - V čínském jihozápadním městě Čcheng-

tu včera odsoudil lidový soud do vězení pastora státem nepovolené 
protestantské církve. Agentura Nová Čína oznámila, že pastor Wang I 
byl odsouzen k devítiletému žaláři. Součástí rozsudku nad Wangem je 
také odebrání politických práv na tři roky a konfiskace jeho osobního 
majetku v hodnotě odpovídající 163.000 korunám. Pastor všechna 
obvinění odmítá. Svoboda vyznání je v Číně sice dána ústavou, ale v 
praxi podléhají náboženská hnutí státní kontrole. Čínští křesťané – jichž 
je odhadem 60 milionů – jsou tak rozděleni na oficiální církev, která je 
podřízena komunistické straně, a na podzemní církve. 

KROK W ZŁYM KIERUNKU
Federacja Kościołów Protestanckich w Szwajcari i  (FEPS) 

opowiedziała się w głosowaniu za zezwoleniem na zawieranie tzw. 
małżeństw homoseksualnych w ich parafiach. Zachęciła jednocześnie 
wszystkie parafie, by zaakceptowały nową definicję małżeństwa. Wolne 
Kościoły Ewangeliczne w Szwajcarii zajmują odmienne stanowisko 
i oświadczyły, że "małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą nadal 
posiada specjalny status oparty na swoim potencjale i Bożym porządku 
stworzenia". Federacja Kościołów Protestanckich w Szwajcarii poszła w 
ślady Kościołów Reformowanych w takich krajach, jak: Austria, Niemcy, 
Francja, Belgia czy Finlandia, a także Kościół w Szkocji.

WULKAN NA GRANICY WYBUCHU
W poniedziałek 6 stycznia, lider Chaldejskiego Kościoła Katolickiego, 

patriarcha Bagdadu, kardynał Louis Raphael Sako, wezwał chrześcijan 
i muzułmanów w Iraku do modlitwy za swoich przywódców z powodu 
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szerzących się pogłosek o wojnie, gdy w wyniku akcji amerykańskich 
wojsk zginął wysoki, irański dowódca bezpieczeństwa i wywiadu, 
generał major Kasem Solejmani.

W wygłoszonej homilii, Sako określił sytuację w Iraku i na Bliskim 
Wschodzie jako „wulkan na granicy wybuchu”, wzywając ludzi z całego 
świata do modlitwy. Solejmani był odpowiedzialny za zabicie w Iraku 
608 amerykańskich żołnierzy, zbrojenie w Libanie Hezbollahu i za atak 
na amerykańską ambasadę w Bagdadzie. Solejmani poniósł śmieć w 
amerykańskim ataku dronowym, przeprowadzonym z upoważnienia 
prezydenta Donalda Trumpa. „Bóg wszechmocny obiecał wywrzeć 
pomstę, i Bóg jest głównym mścicielem” – powiedział zacytowany przez 
„The New York Times” Esmail Ghaani, irański generał, który zastąpi 
Solejmaniego.„Działania z pewnością zostaną podjęte” – dodał Ghaani.

5 FILMÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH, 
KTÓRE WEJDĄ DO KIN W 2020 ROKU
Sukces filmów opartych na wierze z ostatnich lat spowodował, że 

chrześcijańskie produkcje znowu zaczynają być rozpowszechniane w 
kinach na szeroką skalę. Po filmach  „Dotknij nieba”,„Overcomer”, „A 
Beautiful Day in the Neighbourhood”, „Harriet” i „Dark Waters” w 2020 
roku prezentujemy listę dalszych pięciu opartych na wierze filmów, jakie 
wejdą w tym roku do kin.

1. „I Still Believe”
Nagradzany, chrześcijański piosenkarz Jeremy Camp przygotowuje 

się do premiery filmu o swoim życiu, opowiadającego inspirującą 
historię miłości, straty i wiary.

2. „I Am Patrick”
Aktor John Rhys-Davies, znany z udziału we „Władcy pierścieni”, 

wraca na ekrany w opartej na wierze produkcji rozrywkowej, wcielając 
się w postać głównego bohatera w zapowiadanym filmie o życiu patrona 
Irlandii, świętego Patryka.

3. „Heavenquest”
King Street Pictures pokazało niedawno zwiastun swojego 

mającego niedługo się ukazać, opartego na wierze filmu fantastyczno-
przygodowego „Heavenquest: A Pilgrim’s Progress” (Wyprawa do nieba: 
wędrówka pielgrzyma), opartego na Wędrówce pielgrzyma, ikonicznej 
powieści Johna Bunyana z 1678 roku.

4. „Home Sweet Home”
W nowym roku, do kin trafi też nowa, chrześcijańska komedia 

romantyczna „Home Sweet Home” (Nie ma jak w domu). Ten oparty 
na wierze film jest współczesnym romansem, w którym zobaczymy 
Natashę Bure („Faith, Hope & Love”), aktorkę, piosenkarkę, gwiazdę 
mediów społecznościowych i córkę Candace Cameron Bure, oraz 
aktora Bena Elliotta („The Lying Game”).

05



5. „Don’t Say My Name”
Ostatni film, „Don’t Say My Name” (Nie mów mojego imienia) powstał 

w oparciu o prawdziwą historię ofiary handlu ludźmi, która zdołała 
uciec porywaczom. Odbędziemy wstrząsającą podróż ocalenia Adriany, 
podążając wraz z nią drogą ku odnowie i uzdrowieniu” 

WYROCZKI BIBLIJNE 2020

Na wielu adwentówkach, wigilijkach w kościołach protestanckich 
zachował się zwyczaj rozdawania - przygotowanych dla każdego 
uczestnika spotkania - wyroczków.  Są to krótkie fragmenty 
różnorodnych tekstów biblijnych, dobrane tak, aby poruszały i 
inspirowały do osobistej refleksji wiary. Także w naszym zborze istnieje 
taka tradycja, przy której w postaci zakładek odbieramy od Pana 
wyrocznię. Pastor później rozwija myśl na poszczególnych spotkaniach 
grup, upewniając się, że każdy werset rozważany jest drogą zdrowej 
hermeneutyki w swoim kontekście i nie jest go pozbawiany. 

Niżej więc umieszczamy werserty, które po uprzejmej modlitwie 
o słowo na rok 2020 otrzymały konkretne ugrupowania na spotkaniu 
sylwestrowym. Oby słowo to było dla wszystkich myślą przewodnią.

Sbor    1. Timoteovi 6,11-12
Skupinky    Židům 11,6
Mládež    1. Korintským 10,13
Dorost    Žalm 37,3-5
Hudební skupiny  Židům 13,5-6
Děti    1. Korintským 7,23-24
Presbyteři   1. Petr 2,1-2
Ženy    Přísloví 29,25
Maminky    Galatským 6,2
Starší generace  1. Jan 4,18
Awana    2. Timoteovi 2,24
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SENIORÁTNÍ POBYT KONFIRMANDŮ

Už asi tři léta pro ně chystám jmenovky, abychom se všichni 
navzájem poznali a nemuseli pořád představovat, takže mi konfirmandi 
našeho jablunkovského seniorátu vyvstávají na mysli i tímto způsobem. 
Mám rád ten jemný mumraj dítek ještě školou povinných, ale zároveň 
už směřujících do přístavu dospělosti. Každý, každá je takovou 
lodičkou, lodičkou ze sboru z Hrádku, Bystřice, Písku či Návsí. Jemný 
mumraj proto, že to nejsou žádní divoši, ale v nich energie je. Třeba 
když hrají vedle náveské hry fotbal anebo si pinkají s míčem. Tak začal 
náš pobyt i onen pátek 18. října. Konfirmandů bylo do třiceti. Po vybití 
energie u míčových her jsme se přesunuli na faru, kde jsme trávili čas 
na dorostě. Je fajn, že dorostenci program uzpůsobili konfirmandům 
a byli k nim vstřícní. Pastor Fojcik měl výklad, ve kterém poukázal na 
oběť Pána Ježíše na kříži a na její význam pro nás. Doložil to několika 
živými příklady z praxe blízkými mladým posluchačům. Přitom kritizoval  
lži o nás samých, že „namakaní borci a hezké holky mají větší hodnotu 
a že musím něco dokázat, aby mě druzí milovali a přijali“.  Po večeři 
měl slovo br. biskup Waclawek, farář na Hrádku. Zaměřil se na celníka 
Zachea (L 19). Myslím, že konfirmandi byli rádi, že mohou trávit čas 
spolu i v noci, že se večer nemuseli rozjet domů. Ubytovací centrum 
Emaus splnilo svůj účel.

Druhý den dopoledne bylo v režii bystřického sboru. Nejprve měl 
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 JAN AMOS KOMENSKÝ
„Učenost bez mravů je nebezpečná pro společnost. 

A učenost bez zbožnosti je nebezpečná dokonce smrtelně 
- z hlediska věčnosti.“ 

"Škola pomáhá člověku stát se tím, 
kým má být - obrazem Božím."

„Vzdělaný je ten, kdo ví, co je dobré, chce dobré 
a dělá dobré, a to i když se nikdo nedívá." 

"Člověk má 
1. poznat sebe a svět (vědy a umění),

2. ovládnout sám sebe (mravní výchova), 
3. povznést svou duši k Bohu 

(náboženská výchova)."

„Takový bude příští věk, jak budou 
vychováni jeho příští občané." 

„Škola má být dílnou lidskosti, 
nikoliv mučírna ducha.”

"Tím jediným potřebným je poslouchání 
Ježíšových slov."

proslov pastor M. Říčan. Hovořil o Josefu Egyptském, mnohé situace 
z jeho života promítal do života v současnosti i do života konfirmandů. 
Pak přišla chvíle dorostenců z Bystřice, kteří pro konfirmandy připravili 
paletu her a soutěží. Po obědě jsme se vydali auty do jablunkovského 
Muzea Bible. Ta hodinka v něm byla nadmíru zajímavá: vidět tolik Biblí 
pohromadě, poslouchat výklad o Bibli, který konfirmandy povzbudil k jejímu 
čtení a vůbec k úctě a zájmu o ni, o Bibli jako Boží Slovo. Nemohu zapřít, 
že se mi líbila Bible v katovickém nářečí. Ale důležitější je, že konfirmandi 
mohli vnímat, jak je Bible celosvětově důležitá, ovšem i pro ně osobně.  

Poté nás čekal návrat a postupný „rozjezd“ domů. Jsme vděčni Bohu, 
že nás skrze modlitby, víru, naslouchání Božímu slovu a společenství 
posílil ve víře. Jsme vděčni náveskému sboru, že se pobyt mohl v jeho 
prostorách uskutečnit. Věřím, že se pobyt vryl do paměti i konfirmandům a 
povzbudil je k lásce k Bohu i k církvi a k církevnímu sboru. 

Marek Říčan
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Miláčku, co kdybychom vymalovali byt?“ – ptá se bezelstně 
manželka. Manžel s panickou hrůzou v očích odpovídá: „Ale vždyť jsme 
nedávno malovali!“ „Nedávno? Koncem roku to budou 2 roky! Tomu 
říkáš nedávno?!?“

Tento rozhovor je čistě fiktivní, nikdy a nikde se neudál… 
A přesto, co bychom si pomysleli, jak by asi vypadal byt, který nebyl 

téměř 45 let vymalován? Pozvali bychom do takové místnosti někoho 
ze svých přátel? V našem náveském kostele jsme se takto setkávali 
týden co týden, včetně všech důležitých životních oslav a milníků. 



Až nastalo pondělí 7. října 
Léta Páně 2019. Jen jsme to 
malování vzali, jak se říká „od 
podlahy.“ Během necelých 2 dnů 
se podařilo vyvézt všechny lavice 
kostela, dočasné útočiště našly 
v prostorách bývalé Pily Návsí. 
Současně s přikrytím oltáře, 
varhan se započalo s bouráním 
s t a r é  p o d l a h y  k o s t e l a .  P o 
odstranění dřevěné podlahy přišly 
ke slovu krumpáče, sbíječky, 
lopaty, kolečka, především pak 
obětavé ruce všech, kteří se 
nebáli těžké práce. Během 10 dnů 
se podařilo vyvézt více než 150 
tun zeminy, odstranit podloží do 
hloubky 50 cm. 

Tímto však práce nekončila. 
To, co bylo vyvezeno, bylo potřeba 
zase v určitém technologickém 
p o s t u p u  n a v é z t  z p á t k y . 
Svépomocně  j sme p roved l i 
zhutnění a přípravu polštáře pod 
podlahu z přírodního kameniva. V 
této chvíli fa Worek zrealizovala 
betonáž nové základové desky, 
která je odizolována od stěn 
kostela. 

Ještě před nanášením nových 
sanačních omítek bylo potřeba 
odstranit staré omítky prostoru 
sakristie, a následně i starou 
výmalbu kostela až do výše 
prvního podlaží. Zároveň bylo 
nutné postavit lešení na pavlačích 
a také před samotným oltářem do 
výše stropu. 

Fa  Worek  dá le  p roved la 
opravu trhlin ve stropě a následně 
i hydroizolaci celé podlahy. Jsem 
nesmírně vděčný i za možnost 
zrestaurování nápisu kostela, 
který je dominantou celé klenby. 
Úžasné zaslíbení:

„Jam jest światłość świata; kto 
mię naśladuje, nie będzie chodził 
w ciemności.“

Janovo evangelium 8,12
P o d  v e d e n í m  b r .  P a v l a 

bylo nataženo více než 200 m 
chráničky, provedena elektrifikace 
celého kostela, nové možnosti 
zvučení a také zakoupení a 
instalace nového projektoru.

Po nezbytném vysychání 
omítek celou výmalbu jak zdí, tak 
i dřevěných pavlačí provedla fa 
Konderla.

Položením nové vápencové 
dlažby a následně i modřínové 
podlahy o tloušťce 45 mm získal 
náš náveský chrám novou tvář. 
Br. Tomáš nás vedl i během oprav 
starých lavic, které po téměř 
2-měsíčním „výletu“ se znovu 
mohly vrátit zpět. 

Součás t í  p ro j ek tu  by l a  i 
instalace nových kamenných 
p a r a p e t ů ,  p o d e z d í v k y  p o d 
okny, vyspravení prostoru pod 
varhanami a mnohé další. Díky 
obětavosti a nasazení sborovníků 
nám nově září lustry kostela, je 
vyčištěn oltář, nově naladěné 
varhany.

Jak se vám nová „výmalba“ 
líbí, to nechávám na vás. Já 
jsem osobně vděčný za obrovské 
nasazení a spolupráci vás všech. 
Slovy aforismu Pavla Kosorina: 
„Bůh je týmový hráč – když něco 
dělá, tak zásadně ve třech.“ 
Myslím, že v duchu vzájemné 
pomoci a podpory bylo vykonáno 
celé dílo u nás v Návsí. Pánu 
Bohu patří chvála a vám všem 
obrovský dík!

Jan Fojcik

Foto na poslední straně
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W ubiegłym roku największa część prac odbywała się w naszym 
kościele, od sierpnia co nieco jednak działo się także w budynku 
parafialnym. Pomieszczenie, w którym kiedyś spotykały się dzieci na 
szkółce niedzielnej a potem służyło ono jako magazyn różnych różności, 
zmieniło się w bibliotekę parafialną z nową podłogą, nowymi meblami oraz 
półkami. Ponad 1000 książek, które przeniesiono z szaf po prawej stronie 
w głównym hallu parafii, rozdzielono do kategorii (np. beletria, książki dla 
dzieci, historia i geografia, biblistyka, teologia, książki dla kobiet, książki 
dot.rozwoju osobistego i inne) żeby ułatwić orientację i wypożyczanie. 
Informacje o godzinach, w których biblioteka jest czynna, umieszczane 
będą na gazetce obok kancelarii oraz w Internecie.  

Zapraszamy wszystkich! Tych, którzy lubią powieści i opowiadania, 
życiorysy lub świadectwa, tych, którzy szukają materiałów do studium 
Biblii lub do studium w grupkach, tych, którzy mają przygotować jakieś 
rozważanie na spotkanie i brakuje im inspiracji. Zapraszamy tych, którzy 
szukają poradników dot.pracy z dziećmi, małżeństwa, rozwoju osobistego 
lub stosunków  międzyludzkich. Zapraszamy dzieci, rodziców, dziadków, 
młodzież, panie, panów – po prostu wszystkich czytelników i ciekawskich.

Pragniemy też podziękować wszystkim, którzy pomogli z realizacją 
nowej biblioteki. Nosili książki (było ich sporo i były ciężkie), segregowali 
stare rzeczy, kładli podłogę, zainstalowali półki i światła, skręcali meble, 
sprzątali, modlili się, wspierali, gotowali kawę, uśmiechali się i dopingowali.

Zespół biblioteki/ Tým knihovny 11



Třetí                                                                        adventní neděle 
v roce 2019                                        proběhla v náveském sboru 
ve znamení tradičního Večeru koled, který se odehrával v nově 
zrekonstruovaném kostele v Návsí. Velmi nás těší, že je kostel každý 
rok při této příležitosti plný. Sešli se zde přátelé, známí, sousedé, 
kamarádi. Pozvání přijali také zastupitelé obce Návsí a biskup SCEAV 
s rodinou. Všichni se společně těšili z nádherných písní, které si 
připravili účinkující. Nechyběly ani společně zpívané koledy a vánoční 
biblický pozdrav pastora sboru. Úvod a zakončení společné chvíle 
patřil sólistce Beatě Kantorové, která se s námi podělila o píseň Johna 
Williamse – O holy night. Následující píseň – Tak jak śnieg zazpívala 
Alžběta Brzezinová s doprovodem. Třetí sólistkou tohoto večera byla 
Alexandra Morcinek, která si připravila 2 písně: Holy Night a Raduj 
się świecie. Jsme velmi vděční, že v rámci náveského sboru funguje 
několik pěveckých složek. V podání mládežové hudební skupiny jsme 
slyšeli písně Jasną spokojną grudniową nocą a Podívej, hvězdy září. 
A konečně, všichni jsme se těšili na vystoupení Smíšeného pěveckého 
sboru pod vedením dirigenta Filipa Kasztury, které nás opět mile 
překvapilo. Tedy i v době předvánočního shonu jsme se mohli alespoň 
na chvíli zastavit a připravit naše srdce na připomenutí si příchodu Pána 
Ježíše na svět. Děkujeme všem účinkujícím, zpěvákům, doprovodu i 
technickému zázemí za nádherně strávený čas. 

Jana Křepelová
Pokud s i  chcete př ipomenout  a tmosféru tohoto večera, 

můžete shlédnout videosestřih zde: https://www.youtube.com/
watch?v=yIWOKoHz-w4
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RECEPTY

Zapékané kuřecí řízky
Kuřecí prsní řízky, slanina /může být i šunka/, uzený sýr /může být 
madeland, niva,…, máslo, strouhanka /kukuřičná je moc dobrá/, 

koření /grilovací, paprika, bylinky…/
Množství všeho podle potřeby a chuti

Máslem vymažeme zapékací formu nebo hlubší plech. Na větší kusy 
nakrájíme maso, v míse ho promícháme s kořením a solí. Dáme na plech. 
Proložíme kousky slaniny a sýrem. Zasypeme strouhankou a poklademe 

máslem na plátky nakrájeným.
Dáme do zlatova zapéct do trouby asi na 200 stupňů C. 

Nakrájíme jako koláč.

Tvarohové řezy
30 dkg mouky polohrubé, 15 dkg hery, 10 dkg cukru, 

1 vejce, ½ prášku do pečiva
Vypracujeme těsto, dáme na hlubší  vymazaný, vysypaný plech. 

Nahoru jablka nebo jiné ovoce. 
Nakonec zalít:    1/2 kg tvarohu plnotučného ve vaničce, ½ l mléka, 

1 dcl oleje, 1 vejce, 1 vanilkový puding /prášek/, 1 vanilka, 
10 dkg cukru. Vše zmixovat.

Afrika řezy s ořechy
 Těsto: 18 dkg cukru krupice, 200 ml oleje, 3 vejce, 20dkg mouky 

polohrubé, ½ prášku do pečiva, 1 lžička sody, 2 lžičky skořice.
12,5 dkg jemně strouhané mrkve, 1 rozmačkaný banán, 6 dkg 

strouhaných vlašských ořechů
Krém: 1 máslo, 12 dkg cukru krupice, 10 dkg hladké mouky, 

½ l studeného mléka, 1-2 lžíce rumu, 10 dkg  vlašských ořechů
Cukr, olej a vejce v míse dobře rozšleháme, přidáme banán, mrkev. 

Přisypeme mouku smíchanou s práškem do pečiva, sodou, skořicí a oříšky. 
Promícháme. Nalejeme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme při 190 

stupňů C asi 20-25 min. Po vychladnutí natřeme krémem a posypeme 
sekanými ořechy. Necháme vychladit.

Krém: v kastrůlku rozpustíme ½ másla, přidáme cukr, přisypeme 
mouku a za stálého míchání přilijeme ½ l mléka a uvaříme kaši. Do ní 

necháme, za stálého míchání, rozpustit zbytek másla s rumem.
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Medovník
Do kastrůlku dáme rozpustit 3 lžíce medu, 7,5 dkg hery,  20 dkg cukru, 

3 lžíce mléka a 1,5 kávovou lžičku jedlé sody. Míchat, až se  vše rozpustí, 
ale nemělo by se to vařit. Po odstavení, trochu nechat vychladit a pak  

přidat 2 menší vejce a rozkvedlat.
Na vál si připravíme  60 dkg mouky hladké a smícháme ještě teplou 

hmotu a vypracujeme těsto. Když se těsto lepí na prsty, přidáme ještě 
trochu mouky. Rozdělíme na 3 díly, a každý díl vyvalíme na plech 
vymazaný sádlem a pečeme do růžova. Shodíme ihned po upečení.
Vychladlé plníme krémem: šálek 0,5 l mléka smícháme s 15 dkg cukru 

a dáme vařit. Přidáme 5 lžic dětské krupičky. Vše povaříme na husto. Po 
vychladnutí spojíme s 25 dkg másla, které zvlášť 

rozmícháme s vanilkovým cukrem.
2 pláty medovníku pokapeme rumem a namažeme krémem. 

Na 3. horní plát dáme čokoládovou polevu, posypeme kokosem.

SBOROVÁ VILIJOVKA
V našem sboru máme hezkou předvánoční tradici. V adventu si uděláme 

trochu času na setkání v kruhu sborové rodiny. Prostě přátelé v Kristu se 
setkají u stromečku v nádherně vyzdobeném sálu fary s mnoha dobrotami na 
stolech, svíčkami a příjemnou předvánoční atmosférou.

Tato letošní vilijovka proběhla v neděli 1. prosince v podvečer a byla v 
režii naší sborové katechetky Hanky Martynkové. Hanka nás hned na úvod 
rozesmála vtipnou scénkou, do které zapojila i manžela. Následovalo milé 

uvítání s modlitbou, po kterém 
zazněly to l ik  očekávané 
koledy. Spolu s naší hudební 
skupinou plnou mladých a 
nadějných interpretů, která 
nás doprovázela po celý čas 
setkání, jsme se zapojili do 
společného zpěvu.

B o ž í m  S l o v e m  i 
zamyšlením nás povzbudil 
bratr pastor Wacławek z 
Hrádku, který při jal naše 
pozvání společně se svou 
manželkou.

Na promítané prezentaci jsme měli také možnost shlédnout foto sestřih 
některých událostí, které proběhly v roce 2019. Nechybělo přání pastora i 
lámání oplatků, při kterém jsme měli možnost každému osobně poděkovat a 
popřát hojnost Božího požehnání. Po dobré večeři, buchtě, zákusku, cukroví, 
čaji, ovoci, či kávě byla připravena tombola. Z té měly samozřejmě největší 
radost naše děti, kterým při obdarování nádherně jiskřila očka. Účast byla 
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hojná a tak si myslím, že 
jsme prožili krásné setkání v 
Boží přítomnosti. Bylo nám 
spolu dobře a dobře je tam, 
kde je Bůh, v atmosféře 
dobrých vztahů i požehnání. 
V modlitbě Páně jsme tak v 
tichosti a vděkem ukončili naší 
sborovou vilijovku. Děkujeme 
všem za přípravu i prožitek.

Radomír Kotzur

DĚLNÍCI V KOSTELE 
Co se to tady děje? Všude kolem je cítit 

závan nového, vůně barvy a omítky se mísí s 
lakem na podlahy, prostě všechno ve vzduchu 
připomíná dřinu posledních několika týdnů, a 
zase je tady někdo v pracovním? A v neděli?

Možná i vy jste měli podobné myšlenky, 
pokud jste navštívili třetí adventní neděli náš 
náveský kostel. Záhy se však ukázalo, že ti 
malí pracovníci jsou děti, které se inspirovaly 
prací svých rodičů, prarodičů na přestavbě 
kostela. Na vánoční vystoupení si s sebou 
vzaly smetáky, lopaty, hadříky nechyběly jim 
ani „točky“ a nějaké ty leštěnky, aby se všechno 
blýskalo. Ale co má společného smeták a 
Vánoce? Nejen to, že se před Vánoci používá 
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častěji než kdy jindy, ale hlavně chtěly předat důležitý vzkaz, který můžeme najít v 
Bibli: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Ukázaly nám, že není tak důležitý 
naleštěný dům, dokonce ani naleštěný kostel, ale naše srdce, které má být čisté a 
připravené nejen na Vánoce. 

Ivana Czyžová

JAN AMOS KOMENSKÝ
"Děkuji Bohu, který chtěl, abych zůstal po celý 

život mužem touhy."

"Kdo neovládá sebe, nemůže vládnout druhým.”
„Co chceš, aby ti jiní činili, čiň ty jim. 

To je souhrn zákona Božského.”

„Ke všem buď vlídný, nikomu však nepochlebuj!” 

„Neříkej nic jiného, než jak to ve skutečnosti je."

„Každý má hledět ne pouze na svůj prospěch, 
ale na prospěch společnosti.”

„Správně se dílo daří, když je poctivé a k Boží slávě."

„Nejlepším řešením výčitek je vzájemné odpuštění.”

„Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, 
jinak je to nemožné.”
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VÁNOČNÍ SPORTOVÁNÍ
Jak se již stalo tradicí i v letošním vánočním období jsme měli možnost aktivně 

sportovat. Konkrétně v pátek 27.12.2019 se v PZŠ Jablunkov konal Vánoční 
sportovní turnaj ve volejbalu a fotbalu.

Ta to  spor tovn í 
akce by la  určena 
pro všechny „sportu 
chtivé sborovníky“, 
n icméně převahu 
m ě l i  z á s t u p c i 
dorostu a mládeže. 
Jako první proběhl 
volejbalový turnaj, ve 
kterém se utkalo 5 
týmů. Dva týmy byly 
složené ze zástupců 
„s tarš í “  generace 
tzn. členů skupinek 
a je j ich př ízn ivců 
a  t řech „doros to-
mládežových“ týmů. 
P o  n a p í n a v ý c h 
soubojích nakonec 
vzešel vítěz, jeden ze 
skupinkových týmů s 
názvem „Zakuratora“ 
( z a j í m a v ý  n á z e v 
a  d ě k u j i  t í m t o 
„ m é m u “  t ý m u  z a 
podporu a skvělou 
r e p r e z e n t a c i ) . 
N á s l e d n ě  s e 
rozlosoval fotbalový 
turnaj, kterého se 
zúčastni lo rovněž 
5 týmů,  tentokrát 
s ložených h lavně 

ze zástupců mladé generace. Určitě velkým zpestřením byl i jeden ryze dívčí tým. 
Holky se nebály, a velmi oceňuji odvahu a předvedenou zarputilost ve hře! 

 I když jsem se tentokrát nemohl přímo zúčastnit sportovních bojů, musím říci, 
že letošní turnaj se opravdu vydařil a mile mně překvapila velká účast sportovců. 
Děkuji našemu Pánu za takové požehnání, milost a společenství naší sborové 
rodiny. Chtěl bych také poděkovat celé rodině Czyžů, kteří tento turnaj připravili a 
zajistili vč. programu pro děti. Byl to opravdu požehnaný čas a už se těším na další 
ročník.

 Robert Sikora
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ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB
Alianční týden modliteb je už několik desítek let společnou akcí 

evangelických církví nejen v naší zemi. Ročník 2020 jsme společně začali 
ve sboru SCEAV v Bystřici v neděli 5.1. a zakončili jsme ho v neděli 12.1. 
ve SCEAV v Hrádku. V Návsí jsme se sešli v pondělí 6.1. na seniorátní 
bohoslužbě, na které byl hostem bratr biskup Tomáš Tyrlík a ve středu v sálu 
byli hosty bratři a sestry z CB z Hrádku. Když jsme všichni společně zpívali 
písničku Królu mój za doprovodu klavíru a houslí byla to úžasná chvíle. Další 
setkání byla ve SCEAV v Písku, Hrádku, v CB V Hrádku a v kapli v Nýdku.

Tématy modlitebních setkání byly myšlenky Jana Amose Komenského, 
tento rok si připomeneme 350 let od jeho úmrtí. Lidskost lidí není docela v 
pořádku, ale není docela ztracena. Existuje východisko, naděje. Tato myšlenka 
Jana Amose Komenského je aktuální i v naší době. Tématy společných 
zamyšlení a modliteb byla vláda, politika a věci veřejné, církev, umění, média, 
podnikavost, vzdělání, rodina. Na všechna tato témata bychom určitě neměli 
ve svých modlitbách zapomínat. Jediné východisko, jediná naděje na nápravu 
našich lidských věcí je v Bohu.

Co je smyslem těchto setkání? Společenství sester a bratří z různých církví 
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a sborů při Božím slově, modlitbách, chválách. A bylo to moc povzbudivé a 
budující společenství. Každé setkání bylo něčím jiné, zajímavé, povzbuzující. 
Slovem sloužili pastoři našeho seniorátu, z Církve bratrské a z Luterské 
církve. Nedílnou součástí setkání byla také nejrůznější hudební vystoupení, 
která byla opravdu povzbuzující i povznášející. Máme v našich sborech tolik 
talentovaných lidiček ochotných sloužit Pánu Bohu právě hudbou! Díky moc 
vám všem.

Pokud jste se setkání nemohli účastnit nebo naopak byste si chtěli 
myšlenky letošních setkání připomenout, na stránkách České evangelikální 
aliance najdete průvodce. http://www.ea.cz/clanky/209/detail

Hanka Martynková

„VĚCI NEJSOU VŽDY TAKOVÉ, JAKÝMI SE
NA PRVNÍ POHLED ZDAJÍ…“
Dva andělé na cestách se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté 

rodiny. Rodina byla nevděčná, drzá a odmítla anděly nechat v místnosti 
pro hosty. Místo toho byli andělé ubytováni ve studeném sklepním pokoji. 
Když si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil 
ji. Když se mladší anděl zeptal proč, starší odpověděl: "Věci nejsou vždy 
takové, jakými se na první pohled zdají."

Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, ale pohostinného 
farmáře a jeho ženy. Poté, když se s nimi manželský pár podělil o trochu 
jídla, co měli, řekli andělům, aby se vyspali v jejich posteli, kde si dobře 
odpočinou.

Další ráno po svítání našli andělé farmáře 
a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva, 
jejíž mléko bylo jejich jediným příjmem, ležela 
mrtvá na poli.

Mladší anděl se rozzuřil a ptal se staršího: 
"Jak se to mohlo stát? První muž měl 
všechno a ty jsi mu pomohl," obviňoval ho. 
"Druhá rodina měla málo, ale byla ochotná 
podělit se se vším a ty jsi dovolil, aby jim 
zemřela kráva...“ "Věci nejsou vždy takové, 
jakými se na první pohled zdají", odpověděl 
starší anděl.

"Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml 
jsem si, že v té díře ve stěně byla zásoba 
zlata. Jelikož majitel byl posedlý chtivostí a 
neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem tu stěnu, aby poklad nemohl nikdy 
najít. Když jsme další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti 
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pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu…  "Věci nejsou vždy takové, 
jakými se na prní pohled zdají…"

Často  je to tak, že neznáme všechny souvislosti. Máme-li ale víru, 
potřebujeme mít rovněž důvěru, že vše, co od Boha přichází, je vždy v 
náš prospěch. A to se obvykle ukáže až časem…

„Včerejšek je historie.
Zítřek je tajemství.

Dnešek je dar.“
Ivona Szkanderová
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DOROSTOVO MLADEŽOVÝ SILVESTROVSKÝ POBYT
Náš silvestrovský pobyt začal v pondělí 30. 12., kdy jsme se sešli na chatě 

v Jasení, posilnili se a vyrazili na kulig. 
A co to je kulig? Pro dorost a mládež tradice, bez které se žádná zima 

neobejde. Pro kolemjdoucí to znamená spoustu mladých, uřvaných, koulujících 
se lidí, sedících na saních, které jsou lanem připevněny k terénnímu autu, a to 
je pak táhne po zasněžené cestě. Ačkoli naše cesta byla místy plná otravných 
kamínků, Dominikova Toyota nás všechny vytáhla až do Lomné na Novinu. 
Nikdo z nás neutrpěl žádná zranění, ovšem některé sáně se domů vracely 
značně pohmožděné. 

Při večerním programu nás kluci potrápili kvízem, zaměřeným na naše 
znalosti Bible, našich přátel, slavných osobností, ale také na trendy dnešní 
módy. Nutno podotknout, že na prvním místě se samozřejmě umístil náš 
pastor a jeho tým. Při zamyšlení, které si pro nás připravila Irča Fojciková, 
jsme diskutovali o našich hodnotách – o tom, které jsou důležité pro lidi a které 
naopak pro Boha. 

31. 12. jsme se ráno sešli na společné ranní skupince, s kterou k nám 
přijela Ivča Czyžová. Přátelství – co očekáváme od svých přátel a jakými 
přáteli jsme my? Nad těmito otázkami jsme se pak mohli zamýšlet cestou na 
Kozubovou, kde jsme se hned po snídani vydali. Na Kozubovou jsme sice 
nestihli dojít (především kvůli dlouhé koulovací přestávce), ale i tak jsme 
výšlap (hlavně pak sjezd na sáních dolů) moc užili. Nenechali jsme si ujít ani 
silvestrovské bohoslužby a Biblickou hodinu a čas nám utekl tak rychle, že už 
tady byl další večerní program, kde pro nás byly připraveny různé disciplíny. 

Posledních deset sekund roku 
2019 jsme pak odpočí tával i 
kousek nad chatou, kde jsme 
měli krásný výhled na všechny 
ohňostroje.

Jsme  vděčn í  Pánu  Bohu 
za jeho ochranu a přítomnost 
během celého roku - na všech 
pobytech, dorostech i mládežích. 
Jsme vděční za nové dorosťáky i 
mládežovce a za všechny ochotné 
lidi, kteří nám přišli posloužit se 
slovem. Děkujeme také za naše 
vedoucí a jej ich vytrvalost a 
obětavost pro službu. 

Dorost a mládež

INFO: Pobyt dorostenců 
a konfirmandů bude ve 
dnech 20.-22.3.2020 
v CB Hrádek.



Milí sborovníci všech sborů 
Jablunkovského seniorátu.
Od 1.1.2020 jsme zřídili YOUTUBE kanál našeho 

Jablunkovského seniorátu, kde budeme postupně 
umísťovat video záznamy ze života seniorátu ke 
vzájemnému obohacení. 

Budeme rádi, když seniorovi zašlete pořízená videa z vašich akcí, 
jež budou následně umístěna na našem kanále. Zatím je tam první 
záznam: Večer koled 2019 z Návsí.

Pro odběr kanálu napište v URL řádku: 
https://www.youtube.com/channel/UC-nOIeWcYKVhKZiVWHLmH2w/ nebo 

v Youtube vyhledejte VIDEO kanál Jablunkovského seniorátu SCEAV

Johanka Turčanová
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Nenechte si letos ujít biblickou 
hodinu na téma: Světový den 
modliteb za Zimbabwe, která se 
uskuteční v neděli 15.3.2020 
v 17.00 na faře v Návsí. 

B u d e  o p r a v d u  z a j í m a v ý 
program  s degustací tamních 
s p e c i a l i t ,  d á l e  p ř i b l í ž e n í 
charakteristiky země, spousta 
informací o jejich životě a boji 
víry v nelehkých poměrech a 
podmínkách, bude i chvíle zpěvu 
jejich regionálních písní a hlavně 
chvíle modliteb za naše sestry a 
bratry v této zemi. 

Srdečně zveme 
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