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Občasník CB Elim Písek, Strakonice a Český Krumlov   č. 3/září 2020 
 

Milí přátelé, ve třetím čísle Emila vám chceme shrnout, co se dělo v misijní službě našeho sboru 
v létě. Byl to čas rozsévání, cíleného zvěstování Božího slova, svědectví a kontaktů s novými lidmi, 
kteří mají bližší zájem o křesťanství nebo se s ním setkávají poprvé. Nahlédněme tedy společně  
„za dveře“ všech akcí očima jejich organizátorů. Přeji příjemné čtení.   Za redakci Dáša Maňásková  
 
„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také 
štědře sklízet.“                                                 2 Korintským 9:6   
 

Dnešní téma: Misijní léto budiž pochváleno! 
 

Příměstský tábor pro děti 
Místo konání: Elim Písek 
Na otázky odpovídá Martin Černý. 
 

Komu byla tato akce určena?  
Děti ve věku 10 – 14 let.  
Co jsi vnímal jako hlavní cíl akce?  
Přiblížit dětem Boží lásku a Jeho záměry skrze 
příběh Mojžíše a napojit děti na pravidelné 
dorostové aktivity. 
Splnil se tento cíl? Co přinesla akce dalšího? 
Částečně ano. Děti slyšely poselství Bible 

v krátkých slovíčkách, v osobních svědectvích i v písních. Na dorostové akce začal chodit nový 
účastník tábora. Do aktivit tábora se zapojilo několik dalších členů sboru, z Fusionu, mládeže i 
dorostu, takže děti poznaly i další vedoucí a jiné pravidelné aktivity Elimu, kam by mohly chodit. 
Jaký byl pro tebe nejhorší okamžik? 
Během střílení vodních balónků z velkých praků došlo k několika lehčím zraněním, když guma 
párkrát švihla někoho do ruky a jeden vystřelený balónek trefil i účastníka kempu. 
Jaký byl naopak tvůj nejlepší zážitek? 
Závěrečná diskusní skupinka holek, které se vzájemně sdílely a modlily. 
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Co bys příště rád udělal jinak?  
Naplánoval bych a připravil některé potřebné 
věci a pomůcky mnohem dříve dopředu. 
Za co jsi Bohu nejvíce vděčný? Za Candy a Jima, 
kteří měli na starost angličtinu, za Danu 
Smejkalovou, která se staralo o jídlo, za Ivanku 
Lanštiak, která velice pomohla. s přípravou a za 
všechny další pomocníky, kteří se podíleli na 
zajištění tábora. A samozřejmě za Boží ochranu a 
požehnání, že se nikomu nic vážného nestalo a 
měli jsme i dobré počasí, navzdory původním nepříznivým předpovědím. 
Co bychom ještě měli vědět? Na tábor přišlo i několik nových dětí, které asi slyšely o Boží lásce  
a možnosti osobního vztahu s Bohem poprvé, tak prosím o pokračující modlitby i za tyto děti. 

Elimcamp 2020, RZ Lučkovice              odpovídá Ola Velner 

Pro koho byla tato akce určena? Pro všechny starší 18 let, jednotlivce, páry i celé rodiny s dětmi. 
Co jsi vnímala jako hlavní cíl akce? Oslava Pána Boha skrze šíření evangelia mezi nevěřícími, 
navázání nebo upevnění vztahů mezi lidmi z církve a mimo ni.  
(Zdeněk Hájek ve shromáždění také řekl: „být spolu a ohřát se v Boží blízkosti.“)  
Splnil se tento cíl? Co přinesla akce dalšího? Podle mne určitě, lidé měli možnost o Bohu slyšet  
na seminářích, v programech, svědectvích i při neformálních rozhovorech. 
Jaký byl pro tebe nejhorší okamžik?  
Na campu žádný, spíše před campem, kdy jsme dlouho nevěděli, jestli se akce vůbec uskuteční, 
osobně jsem byla velmi skeptická, ale o to víc později povzbuzená z Boží milosti a požehnání . 



3 
 

Jaký byl naopak tvůj nejlepší zážitek? 
To, jak každý z týmu oddaně sloužil 
Pánu Bohu svými dary, já osobně jsem 
nejvíc ocenila hlídání dětí  a bohatý 
program pro všechny věkové kategorie. 
Co bys příště ráda udělala jinak? 
Jen drobnost, a to, že na karnevalu byly 
dětské hry odměňovány sladkostmi  
a bylo jich příliš mnoho. Na příští rok 
jsme vymysleli lepší způsob.  
Za co jsi Bohu v nejvíce vděčná?  

Za ochranu nás všech, že se nikomu nic nestalo, že jsme mohli i přes počáteční obavy z Covid-19 
akci uspořádat, že bylo krásné počasí a že jsme sehnali dostatek Američanů pro výuku angličtiny. 
 Co bychom ještě měli vědět? 
 Že už chystáme další ročník a všichni se moc těšíme, jak si nás Pán Bůh použije ke své slávě. 

Multicamp 2020, Hořovická Lhota, Cholín 

 

Odpovídá Jirka Musil 
Komu byla tato akce určena? Mládeži ve věku 14–19 let. 

Co jsi vnímal jako hlavní cíl akce? Toužili jsme po tom, aby se lidé, se kterými v rámci generace 
teenegarů pracujeme v mládeži, Fusionu nebo i mimo tyto služby, mohli navzájem mnohem lépe 
poznat. Tak i vytvořit prostor pro sdílení evangelia a svědectví. Kdybych to měl nějak shrnout, 
skrze camp jsme chtěli být blíž Kristu a sobě navzájem. 
Splnil se tento cíl? Co přinesla akce dalšího kromě toho? 
Povedlo se to myslím nad očekávání. Několik lidí mi po campu říkalo, jak se báli tam jet, protože 
tam budou lidi, které neznají, a že vůbec netuší, co tam budou dělat. Teď jsou rádi, že nakonec jeli 
a mohli poznat nové lidi. Různě teď vidím lidi z campu, kteří se spolu předtím neznali, že si spolu 
píší, chodí na kafe, sdílí svůj život. Myslím, že to je skvělý začátek pro další školní rok.  
Jaký byl pro tebe nejhorší zážitek? Když se mně a několika dalším účastníkům udělalo v polovině 
campu hodně nevolno od žaludku, měli jsme zimnici a na den jsme odpadli. Fakt jsem se bál, aby se 
to nepřeneslo na ostatní účastníky. 
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Abychom nemuseli camp předčasně ukončit. 
Navíc v dnešní době, kdy je každé kýchnutí 
podezřelé, to vážně nebylo nic příjemného. 
Naštěstí tým zafungoval skvěle, pokrylo se, co 
měli na starost nemocní, a až na to, že dva 
studenti raději předčasně odjeli, se zbytek do 
konce campu uzdravil. Doteď nevíme, co bylo 
příčinou, ale jsem vděčný, že nás tím Bůh 
provedl a camp to nějak vážněji nenarušilo. 
Jaký byl naopak tvůj nejlepší zážitek? 
Když jsem v rámci večerního programu mohl 
slyšet svědectví našich mládežníků o tom, jak se 
v jejich životě Bůh oslavuje navzdory různým 
náročným životním okolnostem. To pro mě bylo 

asi úplně nejsilnější. Je taky úžasné vidět nadšení lidí, jak rostou ve sdílení evangelia.  
Co bys příště rád udělal jinak? Věnoval bych více času přípravě pocampových setkání a plánování 
zbytku léta. Jinak tento camp byl velmi specifický, protože kvůli covidu jsme nemohli mít tým  
z Ameriky a ani jsme neměli zdaleka tolik času na přípravu, protože jsme dlouho nevěděli, zda se 
vůbec bude moci konat.  
Za co jsi Bohu nejvíce vděčný? Za to, že nám vkládal do srdce víru, že ta akce má velký smysl, 
navzdory tomu, že situace není ideální. A za to, jak se oslavuje v životě studentů a vedoucích,  
u kterých jsem mohl vidět, jak za ten týden dozráli, někam se posunuli. 
Co bychom ještě měli vědět? Budeme vděční za modlitby za následující školní rok. Je spousta 
studentů, kteří už slyšeli mnohokrát evangelium, ale pořád jsou v jejich srdci nějaké překážky 
k přijetí Krista. Sám se modlím, abychom byli citliví, moudří a odvážní, aby jim nakonec Kristus 
zazářil jako Pán a Spasitel. Zároveň bych ocenil modlitby za to, aby pastýři mladé generace nikdy 
nezapomněli na ty, kteří už Krista přijali, ale naopak je povzbuzovali ve víře a vytvářeli co 
nejpožehnanější prostředí pro jejich učednictví. K tomu nám dopomáhej Bůh.  

 

   
 

Pozvání na mládež 
Setkání mládeže Elimu se 
koná každý pátek v 18 h 
v „Elimpii“, Harantova 

ulice, vchod vedle 
Olympie, první patro nad 
obchodem s potravinami. 
Zváni jsou všichni mladí 

lidé od 15 do 25 let, 
výjimky jsou povoleny. 

Nebojte se přijít mezi nás! 
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Cesta kolem světa 2020 
Chata Fram, Filipova huť 

Odpovídá Klára Heczková 

Komu byla tato akce určena? Děti 6 -11 let.  
Co jsi vnímala jako hlavní cíl akce? Společně 
strávený čas, který posilní vztahy mezi dětmi,  
mezi dětmi a vedoucími, dětmi a Pánem Bohem. 
Zároveň legraci, soutěže, hry i nezapomenutelné 
zážitky. 
Splnil se tento cíl? Co přinesla akce dalšího? Stmelení skupiny, vytvoření přátelství skutečně přišlo, 
ale až na konci pobytu. Z toho důvodu jsou delší pobyty lepší, nicméně jsme rádi, že se podařilo 
navázat přátelství jak mezi dětmi navzájem, tak i mezi dospělými a dětmi. A večer v postýlkách se 
dobře vypráví o Ježíši, který nás ochraňoval po celou dobu pobytu. 
Jaký byl pro tebe nejhorší okamžik? Když jeden účastník se rozhodl, že vyzkouší skočit z prvního 
patra chaty. V tom okamžiku jsem seděla v místnosti v přízemí a připravovala si biblický program  
a periferně vidím, že někdo letí z okna nad námi. Než 
jsem k němu doběhla, proletělo mi hlavou, že se asi zabil. 
Bůh to ale nedopustil, ochránil ho a vznikl z toho 
rozhovor o jeho pocitech a vztahu k Hospodinu.  
(Pravda, skoro jsme ho poslali domů). 
Jaký byl naopak tvůj nejlepší zážitek? Večerní chvály, 
kdy i kluci, kteří nejsou „zpěváci“, se ztišili a vydrželi 
30min. v tichosti, nebo se přidali a zpívali z plných plic. 
Co bys příště ráda udělala jinak? Více holek .  
Za co jsi Bohu nejvíce vděčná? Za to, že jsme mohli 
nakonec tábor uskutečnit, za ochranu a výborný tým lidí. 
Co máme ještě vědět? Že příště s námi můžete jet i vy! 

Pohled našeho kazatele 
Milí Elimáci, máme za sebou léto a řadu letních akcí, pobytů, 
táborů a kempů. Jsem osobně velice rád, že i přes "covidové 
období" mohly akce proběhnout a že i letos mohl náš sbor být  
na cestě. Být na cestě znamená vyjít z obvyklého rutinního, 
bezpečného fungování. Znamená to vyjít směrem k lidem, kteří 
neznají Boží lásku, a přinášet jim radostnou zprávu. Být na cestě 
ale v tomto případě znamená být spolu při práci, při odpočinku, 
sportování a třeba i v určitých slabostech a únavě. Být na cestě 

znamená spolupracovat na Božím díle. Jsem vděčný za všechny, kteří jste kempy vedli nebo 
jste svým dílem přiložili ruce k společnému dílu. Nechť vám náš milující Pán žehná i v tom,  
že uvidíte dobré ovoce vyrůstající z toho, že jste v létě "obuli boty k pohotové službě 
evangeliu pokoje" (jak píše apoštol Pavel) a vydali se na cestu. Vše k Boží slávě.                         
                                                                                                                                   Váš kazatel Martin 
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Příměstský tábor ROBINSONI- Elim Český Krumlov 
 

odpovídá Dáša Maňásková 
Komu byla tato akce určena?  
Dětem ve věku 7-10 let, ale přihlásila se místo toho 
parta dětí 12 – 15 let. Člověk míní, ale Pán Bůh mění.  
Co jsi vnímala jako hlavní cíl akce?  
Navázat kontakt s novými dětmi a s jejich rodiči  
a seznámit je s Boží nabídkou osobního vztahu a 
záchrany. Vytvořit základnu pro další misijní službu 
mezi dětmi, které jsme zatím nezasáhli. 
Splnil se tento cíl? Co přinesla akce dalšího? 
Cíl splněn jen částečně. Kromě už známých dětí se 
objevily jen dvě nové. S jejich rodiči jsme se ale vůbec 
nepotkali, protože docházely samy. Poznali jsme, jak 
jsme v duchovním boji závislí na Bohu. 

Jaký byl pro tebe nejhorší okamžik? Nejhorší byl první den tábora. Jedna z dívek experimentuje se 
satanismem a ostatní dívky silně navedla proti programu. S ní přišla skoro hmatatelná temnota, děti 
byly velice negativní a ve vzdoru, odmítaly dokonce i jídlo a nebylo možné vůbec mluvit o Bohu. 
Vypadalo to, že tábor vůbec neproběhne, vážně jsme přemýšleli o jeho zrušení. Naštěstí druhý den 
kvůli rýmě nepřišla a nám se s Boží pomocí podařilo programem a osobním zájmem děti získat.  
Jaký byl naopak tvůj nejlepší zážitek? 
Závěrečné promítání filmu „Příběh Ježíše Krista pro děti“, který se dětí viditelně dotýkal. 
Co bys příště ráda udělala jinak? 
Nevím. Byli jsme dobře připravení, ale některé věci se nedají ovlivnit. Nevím, jestli ještě chceme 
příměstský tábor dělat. Určitě bychom potřebovali pestřejší tým vedoucích, ale z důvodu těžké 
nemoci maminky nám jedna skvělá mládežnice z týmu vypadla. 
Za co jsi Bohu v souvislosti s touto akcí nejvíce vděčná?   
Za opětovné uvědomění si naší závislosti na Boží moci a za seznámení se s novou dívkou 
z azylového domu pro matky s dětmi v Krumlově. Jela pak s námi i na pobyt mládeže ve Zlaté 
Koruně a vidím, že ji křesťanství zajímá. 

Co bychom ještě měli vědět? 
Děkujeme za modlitby. Služba 
v Krumlově je náročná, jsme na ni 
jako rodina zatím sami a někdy cítíme, 
jak nám ubývají síly. Modlitby nám 
ale dávají křídla . 

„A tak, moji milovaní bratří, buďte 
pevní, nedejte se zviklat, buďte stále 
horlivější v díle Páně; vždyť víte, že 
vaše práce není v Pánu marná.“ 

1 Kor. 15:58   
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Tábor Zlatá Koruna 2020 
pořádal Elim Č. Krumlov 
Odpovídá Pavel Maňásek 
 

Komu byla tato akce určena? Mládeži 12 – 22 let.  
Co jsi vnímal jako hlavní cíl akce? Měli jsme dva 
cíle. Za prvé propojit krumlovskou a píseckou 
mládež, aby se poznali a trochu víc skamarádili. 
A za druhé zvěstovat evangelium nevěřícím 
účastníkům pobytu, našim kamarádům, vzbudit 
jejich zájem o Ježíše. 

Splnil se tento cíl? Co přinesla akce dalšího? Cíl se splnil dokonale. Vznikla nová kamarádství,  
na duchovních skupinkách i ve večerních programech znělo jasné evangelium a cítili jsme Boží 
přítomnost mezi námi. Jedna dívka, co s námi jezdí pravidelně, se tam poprvé modlila k Ježíši. 
Jaký byl pro tebe nejhorší okamžik? Při noční hře jeden účastník ztratil orientaci, vrazil do stromu  
a následně upadl na spadlou větev tak, že zasáhla oko, které naštěstí stačil včas zavřít. Díky Bohu to 
odneslo jen roztržené víčko a pár škrábanců, které se za pár dní zahojily. 
Jaký byl naopak tvůj nejlepší zážitek? Když 
jsem poslední večer pozoroval, jak lidé, kteří se 
dříve neznali, se spolu kamarádí, jsou si blízko  
a mají se rádi. 
Co bys příště rád udělal jinak? 
Upřímně, nic mě nenapadá. 
Za co jsi Bohu nejvíce vděčný? 
Za duchovní programy. Za to, že v nich byl Bůh 
přítomný a za Jeho ochranu nad námi. 
Co bychom ještě měli vědět?  
Například to, že si s Dášou každý rok říkáme, že 
už kvůli věku další mládežnický kemp dělat nebudeme, ale pak jsme rádi, že jsme do toho šli. Vždyť 
už máme zarezervovanou základnu i na příští rok . 
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Dorostová víkendovka 
„Kdo přežije“  

Strunkovice n.Blanicí 
Odpovídá Ráchel Heczková 

 

Komu byla tato akce určena? Akci jsme připravili 
pro děti ve věku 11-15 let, které jsou v nějakém 
kontaktu se sborem, se školou apod. 
Co jsi vnímala jako hlavní cíl akce?  

Letos se nekonal dorostový tábor, proto jsme chtěli pro děti udělat alespoň nějaký slučovací pobyt, 
kde budou moci trávit čas s křesťany. Zároveň, protože se měnil tým a většina vedoucích je nových, 
jedním z cílů bylo i vzájemné seznámení vedoucích s dětmi.   
Splnil se tento cíl? Co přinesla akce dalšího? Slučovací i seznamovací cíl byl splněn. Kromě toho 
jsme si užili hodně skvělé zábavy, her, ale i duchovní programy, svědectví a chvály. Tohle bylo  
pro děti ještě něco navíc. 
Jaký byl pro tebe nejhorší okamžik? Pro mě osobně to byla spíš pohoda, ale myslím, že pro některé 
táborníky bylo hodně náročné bodování pořádku ve stanech. Za nepořádek byly přísné tresty, jako 
dřepování apod. Takže toto bylo asi pro některé dorosťáky nejtěžší.  
Jaký byl naopak tvůj nejlepší zážitek? Nejvíce se mi asi líbily hry, když jsem mohla sledovat děti, 
jak spolupracují. Ale úplně 
nejvíc pro mě znamenaly večerní 
osobní rozhovory s jednotlivými 
dětmi. To bylo opravdu krásné. 
Co bys příště udělala jinak?   
Určitě jsem pro delší pobyt, celý 
tábor. Protože víkendovka 
proběhla na stanovém tábořišti, 
všichni jsme měli pocit, že by 
měla po víkendu pokračovat, ale 
muselo se jet domů. 
Za co jsi Bohu nejvíce vděčná? 
Za každého dorosťáka, který s námi jel. Byly tam i děti, které ještě nikdy na táboře nebyly.  
A někteří z nich začali po prázdninách chodit i do dorostu. 
Co bychom ještě měli vědět? Byli s námi i Jim a Candy, takže děti mohly zkoušet komunikovat  
i v angličtině. Ale hlavní je, že celý tým vedoucích, i když byl nový, byl úplně v pohodě. Všichni 
jsme si to užili, i když jsme tam všichni měli svoji práci. 

 
„Jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak 
na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je 
Ježíš Kristus.“                         1 Kor 3:10-11   
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Pravidelné akce ve sboru Elim Písek: 
 

    Pondělí     AWANA – kvůli covidové situaci se zatím neschází 
    Úterý        Jednání staršovstva sboru, 17 h, co 2 týdny, sborový dům 
    Středa      od 7. 10. Frisbee, 17.15 sborový dům 
    Čtvrtek     Zkouška Fusion, pěvecký sbor, 13-20 let, 18 h, v „Elimpii“  
    Pátek        Mládež 15-26 let, 18 h, v „Elimpii“ 
    Neděle     Společná bohoslužba, 9.30 h, sborový dům 
                      Dorost v 16 h ve sborovém domě 
 

     Během nedělní bohoslužby mohou rodiče využít dětský program ve třech   
      odděleních besídky. Je to nejmladší besídka: 3-5 let, starší besídka: 5-8 let,  
      nejstarší besídka: 9-11 let. Děti mladší 3 let mohou v případě potřeby využít   
      v doprovodu rodičů ozvučené prostory kavárny. 
 

Prosíme, respektujte při akcích aktuální ochranná epidemiologická vládní nařízení. 
 

 
Zajištění sborových služeb aneb na koho se můžete obracet se svými dotazy  

 

Kazatel sboru – Martin Běle 774 670 323 
Provoz sborového domu a pronájmy – Jana Šenfeld 739 238 634, Klára Heczková 777 782 834        
Vikáři sboru – Jiří Musil, Pavel Maňásek 602 772 999 
Staršovstvo sboru – Vladimír Moroz, Petr Šenfeld, Jiří Bajer, Ondřej Svatoš, Richard Váňa 
Hospodářská rada – Petr Šenfeld 
Sbor ve Strakonicích – Jozef a Bonnie Štefančíkovi 731 688 805 
Sbor v Českém Krumlově – Pavel a Dáša Maňáskovi 602 772 999/737 441 903 
Tým pro přípravu bohoslužeb – Martin Běle, Jana Šenfeld, Klára Heczková, Milan Řeřicha 
Technická podpora bohoslužeb – Michal Buršík 606 857 462, David Bajer 
Zajištění a koordinace tlumočení bohoslužeb – Pavel Maňásek 
Kavárna – Marika Váňová 
Příprava sálu – Jiří Bajer (Robert Kostohryz, Šimon Běle, Petr Šenfeld) 
Diakonie a potravinová pomoc – Jana Šenfeld, Klára Heczková 
Vedení ZŠ Cesta – Richard Váňa 608 405 252, Gražyna Pospíchalová 
Dětská služba - Klára Heczková 
Dorost - Kateřina Bajerová, Martin Kabát 
Mládež - Šimon Běle 608 800 874 
Fusion - Štěpán Navrátil   
Chvály -  Martin Běle 
Sborová matrika - Jana Šenfeld 
Knihkupectví Elim - Martina Bajerová  
Časopis Emil – Dáša Maňásková 737 441 903 (dasa.manaskova@seznam.cz) 
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Toto je staršovstvo našeho sboru Elim Písek. Zleva: Ríša Váňa (zároveň ředitel ZŠ Cesta), 
kazatel sboru Martin Běle, Ondra Svatoš, Jirka Bajer, hospodář sboru Petr Šenfeld, Vláďa 
Moroz, vikář Pavel Maňásek (stanice Český Krumlov) a vikář Jirka Musil.  
     
 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

 nahrávky kázání a koncertů - http://kazani.elimpisek.cz - Michal Buršík 
 promítání oznámení ve sboru - Michal Buršík, Lucie Buršíková 
 CB Elim (web): http://cbelim.cz Klára Heczková, Martin Kabát, Martin Běle 
 CB Elim Písek, Strakonice a Český Krumlov – facebooková stránka: 

http://facebook.com/elim.pisek - Martin Běle, Milan Řeřicha, Dáša Maňásková 
 ZŠ Cesta (web) - http://zscesta.cz 
 pozvánky a informace do e-mailu (vč.přihlášení, odhlášení): Jana Šenfeld 
 Archa: Petra Pešková, Jana Morozová 
 Zapůjčení zvukové aparatury na kempy či akce, zvučení: Michal Buršík, David Bajer 
 www stránka Elim Český Krumlov: www.elimkrumlov.hys.cz 

 
V neděli 20. 9. se koná křest těchto dívek: 
Zleva: Barča Vyhlídková, Klárka Počtová,  
Jana Pazderníková, Klárka Černá a Jenny Heczková.  
Na obrázku chybí ještě Petra Pazderníková a Lucinka 
Ťupová.  
Modlíme se za vás a žehnáme vám jménem Ježíše. 
 

„Toto pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti 
slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou 
 i šedesátinásobnou i stonásobnou."          Marek 4:20   

 


