Sborové periodikum
Církve bratrské
v České Třebové,
Ústí nad Orlicí,
Mladkově
a Lanškrouně
Verš pro rok 2017: A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Matouš 28,20)

V poslední době jsem měl dva
rozhovory, které mě přiměly se
více zamyslet. Žijeme pod
zákonem nebo pod milostí?
Z prvního rozhovoru mi utkvěla
věta: ,,V našem sboru jedeme
hodně na výkon“. Z toho druhého
mi utkvělo: “Toho ne, ten toho má
hodně“. Pavel po nocích šil stany,
aby uživil sebe, naplnil potřeby
své i druhých. V noci tvrdě
pracoval, aby přes den kázal. Žil
pod zákonem nebo pod milostí?
Jel na ,,výkon“? Ten druhý toho
měl hodně, ale čeho měl hodně, kdo ho úkoloval a kdo mu to zadával? Byl to snad
Ježíš? Na svůj ,,civilní“ výkon se připravuje, stojí ho to hodně úsilí a času, protože
touží uspět. Na setkání s Bohem se připravovat nemusíme? Na práci na Boží vinici
dáme až to, co zbyde?
„S pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat
svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. (Lukáš 7,38)“. Určitě mnohé
napadlo, proč to dělá? Taková škoda, kdyby raději olej prodala a nakrmila hladové.
Kde se to v ní vzalo, že dala to nejcennější?
„Zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu
a pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té
cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech
a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. (Skutky 5, 40-42)“. Jak je možné, že ani
bičování apoštoly nezastavilo, neodradilo? Měli to zapotřebí? Proč se do toho znovu
pouštěli? Bylo toho málo jako varování? Jaký z toho měli prospěch?
Při jednom z posledních rozhovorů se Ježíš ptá Petra: ,,Šimone, synu Janův,
miluješ mne? Odpověděl: ,,Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád“. Petr miloval, a proto
dával. Byl ,,hnán láskou“ a v jeho životě byla důležitá osobní zkušenost, že Bůh je
dobrý. Nebyla to jen pouhá myšlenka, přitakání, ale osobní zku-šenost, která ho
přiměla dát ve svém životě to nejlepší. Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten,
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kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu. (Žalm 50,23) . Ano, Petr zakusil
a proto dával. Jak poznám ,,hranici“ mezi výkonem a milostí ,,nic neděláním“? Je to
pro každého stejné?
Přeji vám i sobě, abychom zakoušeli a dávali našemu Pánu ve svém životě to
nejlepší s radostí a s láskou.
— František Matějka

1. Čemu každý den věnujete
nejvíce času?

Nejvíce času trávím se
svými dvěma kamarádkami
a s činností s nimi spojenou. Je
pračka a sušička. Hodně času
také trávím jako taxikářka
a kuchařka. Od jara do
podzimu hodně zahradničím
a u toho všeho neustále
přemýšlím, jak skloubit časově
neskloubitelné, a modlím se,
aby mi Pán Bůh dal moudrost
do rozlišování věcí důležitých,
prospěšných,
nedůležitých
a nepodstatných.

to

2. Co pro Vás bylo nejdůležitější při přijmutí Ježíše Krista do života?

To, že mě má rád opravdově, bez podmínek a vedlejších úmyslů. Že jsem pro
někoho tak důležitá, že za mne položil svůj život. To mne ostatně fascinuje a přivádí
do bázně dodnes. A taky to, že už nikdy na nic nebudu sama.
3. Jak jedná Bůh ve Vašem životě? (Kdy a jak naposled jednal Bůh ve Vašem
životě?)

Věřím tomu, že pokud jednou odevzdáme svůj život do Božích rukou a dáme mu
prostor ve svém nitru, tak jedná stále. Někdy to jsou věci velké (do očí bijící), jindy
skryté a pouze v náznacích a někdy se zdá, že Bůh do dané situace mlčí. Všechny tři
polohy mám ráda. Každá mne učí něčemu novému o Bohu, o lidech kolem mne
i o mne samotné. Někdy po mně Bůh chce, abych vykročila a něco udělala, a jindy
abych se zastavila, hledala Ho a čekala. To druhé mi stále moc nejde, ale s věkem se
to zlepšuje. Ještě že je Bůh trpělivý.
4. V čem spočívá podle Vás hlavní smysl/hodnota našeho společenství pro Vás,
z čeho máte radost/za co jste vděčni?

Jsem za náš sbor celkově moc vděčná. Za jeho pestrost, za různorodost lidí v něm.
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Za podporu, povzbu-zení, za blízkost, za vyučování, napomenutí, zrcadlení, za vzory
ve víře...
5. Měli byste nějaké téma k modlitbám pro Vaše sestry a bratry?

Prosím o modlitby za moudrost a trpělivost při výchově našich dětí, aby mi Bůh
dal možnost vidět dál, než co je na první pohled zřejmé, a dal mi sílu je nést ve chvíli,
kdy to potřebují.
1. Čemu každý den věnujete nejvíce času?

Spánku, zírání na monitor počítače, četbě.

2. Co pro Vás bylo nejdůležitější při přijmutí Ježíše Krista do života?

Těch věcí bylo víc a zpětně vidím, že důležité bylo i to, co jsem tehdy nedoceňoval
(třeba víra mých pra-rodičů). Rozumem jsem někdy na gymplu došel k tomu, že
existence Boha je pravděpodobnější než opak. Že to není jen filozofie, jsem přijal
o pár let později na základě svědectví obyčejných lidí o živém vztahu s živým Bohem.
Při poslechu chvály „Půjdeš-li pouští“ mi pak došlo, jak osobně se to má týkat i mě.
Ale k pádu mých hradeb došlo až při bezmála čtyřhodinovém zpovědně modlitebním
rituálu pokání.
3. Jak jedná Bůh ve Vašem životě? (Kdy a jak naposled jednal Bůh ve Vašem
životě?)

Věřím, že jedná stále - zjevně i skrytě, v drobnostech i velkých věcech, v radostech
i starostech. Ovšem jeho jednání často rozumím až s odstupem času anebo vůbec.
Takže kdy naposledy? Určitě teď, když mám psát tyto odpovědi.

4. V čem spočívá podle Vás hlavní smysl/hodnota našeho společenství pro Vás,
z čeho máte radost/za co jste vděčni?

Ve vzájemně obohacující různorodosti zkušeností, důrazů a obdarování - tedy
v tom, že jsme údy Kris-tova těla.
5. Měli byste nějaké téma k modlitbám pro Vaše sestry a bratry?

Aktuálně? Za dorostový tábor. A děkuji všem, kdo se modlíte za děti (nejen naše).
— připravila Zuzka Váňová

Prožila celý život ve Štrasburku ve Francii. Pocházela ze zbožné řemeslnické
rodiny. Dle vlastních slov si mladá Katharina nikdy nebyla jista svou spásou
a v katolickém náboženství prožívala stavy nejistoty a úzkosti. Záchranu jí v tomto
směru přinesl až příchod reformačního učení do Štrasburku. Už jako dítě se chtěla
zaslíbit Bohu a jeho dílu. Když se přiklonila k věci reformace, uzřela, že celibát není
tou správnou cestou. Nejlepším způsobem, jak přispět k šíření správného učení bylo
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stát se pomocnicí reformátora v jeho díle a tuto cestu si Katharina zvolila. Dne
3. prosince 1523, ve čtvrtek v šest hodin ráno je oddal Martin Bucer. Její manžel
Matyáš Zell byl prvním mužem, který ve Štrasburku hlásal reformační učení Martina
Luthera. Zell otevřeně manželku nazýval „meine Hilfin“, moje pomocnice,
a bezpochyby s ní věroučné záležitosti konzultoval. Katharina podporovala svého
manžela a jeho cíle byly i jejími cíli. Samostatně se začala projevovat až po jeho smrti,
ale i tehdy pokračovala v jeho díle. Mimo jiné napsala dopis ženám náboženských
uprchlíků, dopis útěchy, kde píše, že těžkosti mohou překonat jen s pomocí silné víry.
Tento dopis je vyjádřením jejího přesvědčení o správnosti nové víry založené na
spáse skrze víru v Ježíše Krista. Je zde obsažena myšlenka, že ženy mohou a mají
samy číst a interpretovat Písmo a mohou povzbuzovat jiné, i své manžely, ke správné
víře. Když roku 1529 proběhla kontroverze ohledně Večeře Páně, napsala Lutherovi
bohužel nedochovaný dopis, ve kterém zdůrazňuje důležitost ústupků v zájmu
sjednocení protestantů. Když její muž zemřel, Katharina k překvapení všech pronesla
řeč, která velmi připomínala kázání. Ve svém projevu rekapitulovala manželův život
a shrnula podstatu jeho snažení. Dále ve své řeči povzbuzovala Zellovy učedníky, aby
se jeho učení drželi i nadále. Katharina jako autorka vždy považovala za hlavní
a bezvýhradnou autoritu Písmo. Přiznávala, že znala a částečně vycházela
z Augustina, Savonaroly a Melanchtona, ale nikdo z nich nemohl zastínit Písmo
a jeho vliv na Katharininy myšlenky. Přestože byla žena, nikdy ji neopustilo
přesvědčení, že má právo promluvit nahlas. Nikdy se nepovažovala za příslušnici
kléru, a to ani protestantského, své dílo vždy směřovala na laické obecenstvo a nikdy
nešlo o teologické úvahy, ale pouze o praktická díla směřující k řešení konkrétního
problému. V předmluvě k vydání českobratrského zpěvníku napsala: „Setkala jsem se
v tomto zpěvníku s takovým porozuměním Božích skutků, že bych si přála, aby je
všichni znali.“
— připravil Radek Hübl

Chcete-li si naplnit oči krásou a ze srdce se poklonit
Bohu za Jeho velkolepé dílo, doporučuji vám ke
sledování dokumentární seriál Planeta Země. Dívám se
na něj online na internetu. Dokument namluvil Sir
David Attenborough. Dokumentární cyklus vytvořila
BBC a byl uveden k divákům v roce 2006. Staví na
naprosto unikátních záběrech, které jsou v některých
případech i první svého druhu (například v jeskyních).
Dílů je 11 po a věnují se jednotlivým biotopům planety
Země a jejich obyvatelům. Podíváte se tak do hlubin
oceánu, na travnaté pláně, na pouště či do džungle nebo
od pólu k pólu.
— Ida Kadlecová
4

5

Komiks

komiks je z isnpirativního webu www.kanan.cz
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Tajenka

Vyškrtej slova podle obrázků a ze zbylých písmen vytvoř tajenku.
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Děj knihy se odehrává během 4 dnů. Walter na pozvání
evangelického pastora Daniela, přijíždí do afrického
města přednášet a kázat o manželství. Za tyto pouhé čtyři
dny slepuje narušené partnerství některým místním
párům. A právě s nimi nás spisovatel napínavým
vyprávěním seznamuje. Poznáváme Miriam a Timoteje,
mladý pár, který nechápe, proč vyprchává z jejich vztahu
láska. Krásná afričanka Fatima žije s Evropanem, který
dost omezuje její svobodu a bere Fatimu jako chvilkovou
záležitost. Sympatickému Mauriciovi je 34 let, stále žije se
svou matkou, touží se oženit, neví však, kde správnou
ženu hledat. Dozvídáme se, že nejen farníci mají problém
se svým partnerským životem. Walter úspěšně řeší
rodinnou krizi pastora Daniela a jeho ženy Ester. Po třech dnech přijíždí za Walterem
jeho žena Ingrid. Ingrid svým příjemným a vyrovnaným vystupováním všechny
okouzluje. Avšak i ona upadá do deprese. Ingrid jsou najednou Waltrova kázání
o spokojeném manželství a lásce proti srsti, neboť pociťuje, že jako manželka je
postavena na druhou kolej. Cítí se spíš jako Waltrova kolegyně a spolupracovnice
a ne jako jeho žena. Ti dva však dokážou o svém problému hovořit a situaci rozebrat.
Trobischova kázání v Africe byla sice zdejším lidem přizpůsobena, ale jsou výstižná
a srozumitelná pro lidi, kteří teprve partnera hledají, pro snoubence i pro manžele.
Kniha je poučná, ale díky osobním příběhům jednotlivých hrdinů velice čtivá.
Kniha je ve sborové knihovně a je možné si ji půjčit.
— připravil Lukáš Uher
Chci se s vámi podělit o dojmy a události z konference Církve bratrské v Písku,
kam jste si mě zvolili jako delegáta za náš sbor. Byli jsme tam s Rosťou od pátku
12. do soboty 13. května. Písemně opět vyřizuji pozdrav od Tomáše Pospíchala, i když
jsem ho už vyřizoval osobně z kazatelny.
Na konferenci bylo zajímavé, že byla poprvé dle nového řádu rozdělena na jednací
a tématickou část. V pátek tedy probíhalo jednání konference, kdy byla asi
nejdůležitějším bodem programu dovolba zbývajících členů rady CB. K již zvoleným
Davidu Novákovi (předseda), Petru Rausovi (1. místopředseda) a Petru Grulichovi
(tajemník) bylo zvoleno těchto 6 bratří: Roman Toušek, Tadeáš Filipek, Tomáš
Holubec, Jaroslav Pokorný, Bronislav Matulík a Tomáš Hurta. Tři z bratří jsou v radě
nově, tři byli znovuzvoleni. Rada CB v tomto složení začne svou práci 1. 9. 2017
a povede nás do roku 2020. Na programu konference byly pak hlavně pozměňovací
návrhy nového řádu, který byl přijat před půl rokem, takže je mnoho věcí čerstvých.
Řešila se také finanční podpora časopisu Brána, který slouží jako periodikum naší
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denominace. Byla schválena
prozatím finanční podpora
z jednotlivých sborů a hledá
se
nový
šéfredaktor.
Při večerní bohoslužbě
proběhla ordinace nového
kazatele Romana Kysely (CB
Most) a požehnání některým
celocírkevním pracovníkům.
Celkově na mě působila
jednací část konference
pokojně,
bez
větších
rozbrojů a ostrých diskuzí.
Je velmi zajímavé zažít na vlastní kůži demokracii mezi křesťany, kontrastuje to
s politikou, kterou vídáme denně v televizi.
Další den proběhla tématická část, kterou si představte jako bohoslužbu s více
kázáními a to na témata „Pavlova modlitba za sbor (Ef 3, Daniel Fajfr), „Eliášova
modlitba za obnovu (Jk 5, Ondřej Kyml) a „Ježíšova modlitba za nás (J 17, David
Novák). Následovala zajímavá panelová diskuze o životě a směřování CB, výhled do
budoucnosti, aneb jakou CB chceme mít v roce 2030. Nahrávky z tématické části
(i z panelové diskuze) jsou k dispozici na stránkách CB:
portal.cb.cz/2017nahravkyzotevrenetematickecastikonferencecbvpisku,

Za doporučení stojí také zpráva předsedy rady CB, který se v ní věnuje tématu
mladých v církvi a modlitbě:
portal.cb.cz/2017zpravapredsedyradyprokonferencicb

Nechce-li se vám odkazy vypisovat, oba články najdete na portal.cb.cz po kliknutí
na rubriku „Aktuality z CB“. Na stránkách je také v rubrice „Fotoreportáže“ krátké
ohlédnutí za konferencí s fotkami: https://portal.cb.cz/2017ohlednutizavyrocni
konferencivpisku. Je zajímavé a inspirativní vidět, co se děje v jiných sborech, jak
tam fungují, a co se děje na celocírkevní úrovni. Každému koho by to zajímalo vřele
doporučuji jet na konferenci třeba jako příští delegát.
— Jan Svoboda

Rosťa Staněk

První den po sobotě (v neděli) si od samého počátku Ježíš dává rande se svojí
nevěstou - církví. V neděli se vzkříšený Ježíš setkal s učedníky (Jan 20,19) a za týden
v neděli zase (Jan 20,26). Sedm týdnů po vzkříšení, na Letnice, zase v neděli, seslal
Ducha sva-tého a zrodila se církev (Sk 2). První křesťané se tady schá-zeli prvního
dne po sobotě (Sk 20,7; 1K 16,2). A tak tomu ro-zumím, že nás, svou nevěstu, Pán zve
každou neděli na rande. Je to jeho den, den Páně.
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Petr Kadlec

Je potřeba od sebe odlišovat den odpočinku (sabat) a den shromáždění. První
křesťané se scházeli v neděli (Sk 20:7, 1Kor 16:2). Sabat byl dán především Židům,
nicméně pravý odpočinek (sabat šalom) je v Kristu a jeho vítěz-ném nedělním
vzkříšení. Na tom všem ale nemění nic, že je Boží 6 dní pracovat a 1 den odpočívat
a neděle je k tomu odpočinku vhodná. Člověk ale může odpočívat třeba ve středu
a na shromáždění chodit v neděli.
— připravila Zuzka Váňová

9. 6.

Noc kostelů

9. 6.

Promítání filmu Ježíš - od 19:00 v Malé scéně v Ústí nad Orlicí

16.–18. 6.

Meč krále Davida - na skautském tábořišti mezi Rybníkem

a Třebovicemi

Setkání staršovstva od 17:00 v Č.

15. 7.

Třebové
Ekumenická bohoslužba od 14:00 v ČCE Džbánov
Svatba Zuzany Váňové a Lukáše Doležala ve Sloupnici
Svatba Kateřiny Dostálkové a Jana Malého v Litomyšli

22.–29. 7.

English Camp

22.–29. 7.

Hraničáři na hradu Lukově

29.7.–7. 8.

Tábor dorostu

6.–13. 8.

Pobyt mládeže v Lužických horách

21. 6.
25. 6.
1. 7.

Narozeniny v červnu oslaví:
3.6. Martin Horák, 6.6. Radek Hübl, 21.6. Alena Stránská, Anna Janotová,
27.6. Celestýnka Krásová, 29.6. Václav Hubáček

Přejeme Vám radost a pokoj do každého dne Vašeho života.
“Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil!
Hrdinové země budou jeho potomci, požehnáno bude pokolení poctivých.
V jeho domě je vzácné bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojí.”
Žalm 112,13

— připravila Markéta Doležalová
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MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
neděle v 9:00
Info: Rosťa Staněk

SKUPINKA ŽEN V LANŠKROUNĚ
sudé úterý 1x v měsíci od 18:30
u Uhrových v Lanškrouně.
Info: Hanka Uhrová.

BOHOSLUŽBA
neděle 9:30
Info: Rosťa Staněk

SKUPINKA ŽEN v ČT
liché úterky od 18:30 v CB
Info: Katka Dostálková

DOROST V Č. TŘEBOVÉ
pátek od 16:00
Info: Daniel Chráska

SKUPINKA MLADŠÍCH ŽEN
čtvrtky do 18:00 u Kadleců
Info: Ida Kadlecová

MLÁDEŽ V Č.TŘEBOVÉ
pátek od 18:30
Info: Ondřej Svoboda

SKUPINKA MUŽŮ v ČT
sudé úterky od 20:00 po rodinách
Info: Petr Blaško

KLUB KRÁLE V MLADKOVĚ
(krom 1. pondělí v měsíci)
pondělí 16:30
Info: Jana Severýnová

3.–4. 6.
10.–11. 6.
17.–18. 6.
24.–25. 6.
1.–2. 7.

MLÁDEŽ V MLADKOVĚ
sudý pátek v 17:30
Info: Jiří Kubát

Matějkovi
J.Lejsek + J.Mikulecký
Jasanští
?
Uhrovi

BIBLICKÁ V ČT
sudé středy v 18:00 v CB
Info: Rosťa Staněk
SKUPINKA V LANŠKROUNĚ
každý čtvrtek v 18:00
Info: Rosťa Staněk

Další číslo Badyánu vyjde, dá-li Pán
2. 7. 2017, uzávěrka 26. 6. 2017
Info: Ida Kadlecová, tel: 736 207 644
email: idulince@gmail.com

SKUPINKA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
každé úterý od 18:00 u Janoušků
Info: František Matějka
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Číslo sborového účtu:

KAZATEL
Rostislav Staněk - tel.: 602 323 941
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz

2901125897/2010
Nezbytné provozní náklady sboru činí
měsíčně 440,- Kč průměrně na
jednoho člena. Na rozvoj sboru
a služeb je pak to, co mezi sebou
vybereme navíc. Všem ochotným
dárcům děkujeme. „Každý ať dává
podle toho, jak se ve svém srdci
předem rozhodl, ne s nechutí ani
z donucení; vždyť 'radostného dárce
miluje Bůh".
(2. Korintským 9,7)

STARŠÍ
Jiří Kubát - tel.: 605 421 299
e-mail: kubat.jiri@tiscali.cz
Jiří Lejsek - tel.: 734 473 808
e-mail: lejsek.jiri@gmail.com
Petr Kadlec - tel.: 775 629 943
e-mail: petr.kadlec1@gmail.com
Vladislav Uher - tel.: 602 446 497
e-mail: uhrovi@ow.cz

Přehled variabilních symbolů pro
posílání darů ke sborovým sbírkám na
sborový účet:
700100 – účelová sbírka:
Sbírka na červen: Jižní Sudán
700350 – dary na podporu lektorství
Petra Kadlece
700400 – dary na English Camp
1300 - dary na úhradu půjčky na
kazatelský byt

Petr Svoboda - tel.: 604 175 260
e-mail: ip.svoboda@seznam.cz
Fantišek Matějka - tel.: 604 119 238
e-mail: frantisek.matejka.t@seznam.cz
WEB
www.cbctrebova.cz
Informace: Jan Svoboda
e-mail: freej.freej@gmail.com

Č. TŘEBOVÁ
[9:30]

Můžete také přispět do označených
pokladniček v hlavním sále sboru.

ÚSTÍ N. O.
[10:00]

4. 6.

R. Staněk, Letnice, VP, křty, v Javorce

11. 6.

P. Horáček

18. 6.

J. Kubát

25. 6.

R. Staněk

2. 7.

R. Staněk, VP

MLADKOV
[15:00]
J. Kubát

R. Staněk

R. Staněk
P. Kadlec

12

