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Boží ochrana 

Boží ochrana 
Už  jako  malé  děti  slýcháme  od  věřících  rodičů,  ve  sboru,  na 
besídce,… že nás Pán Bůh chrání.  V ranní modlitbě  prosíme za 
ochranu  po  celý  den.  Ve  večerní  za  ní  děkujeme.  Někdy 
odříkáváme ta slova jako na kolovrátku. Zvlášť děti mají modlitby 
naučené jako básničky.

Co  to  znamená?  Proč  potřebujeme  Boží  ochranu?  Proč  Boží 
ochranu potřebují naše děti?

Nejsme schopni, nejsme schopné je uhlídat. Každou chvíli přijde 
situace, kdy se to "vymkne z ruky", naší pozornost zaměstná něco 
jiného....a "neštěstí je hotovo". Pár příkladů:  malý  Jirka strčí  do 
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SBOROVÉ ZPRÁVY 
zpravodaj Církve Bratrské v České Třebové, Ústí nad Orlicí, Mladkově a Žamberku

Verš pro rok 2015 

Žehnejte těm, kteří vás 
proklínají, modlete se za ty, 
kteří vám ubližují.  — Lukáš 6:28 

Aktuality 

8.5. OD 16TI HOD TRADIČNÍ 
OHEŇ U ŠEDŮ (VIZ PLAKÁTEK 
NA NÁSTĚNCE, INFO RADEK 
ŠEDA) 

16.5. OD 16TI ČESKÁ SVATBA 
LUCIE STRÁNSKÉ A GARRINA 
KEITHLEY NA FAŘE V ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ  

29.5. NOC KOSTELŮ V NAŠEM 
SBORU A VŠECH CÍRKVÍCH V 
NAŠEM MĚSTĚ 
(PRO ČAS A PROGRAM 
SLEDUJTE PROSÍM SBOROVÁ 
OZNÁMENÍ A PLAKÁTY VE 
MĚSTĚ) 

TENTO MĚSÍC PRO NÁS 
UKLÍZÍ:  
2. - 3. 5. ŠEDOVI 
9. - 10.5. GELDNEROVI 
16. - 17. 5. STRÁNŠTÍ ST. 
23. - 24.5. STRÁNŠTÍ ML. 
30. 5. - 31. 5. ČERNÍ  

nakreslila Ivča Svobodová

“Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.” Ž 119, 105
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kočáru  s  miminem Jáchymkem,  kočár  sjede  po  10  schodech  a 
převrhne se; Jáchymek strčí do kočáru na výletě na Lanšperku a 
Johanka v kočáru sjede ze srázu do lesíka; unavená máma zapne 
tempomat, vypne rádio v autě, když děti konečně usnuly a vyjede 
z  dálnice  ve  120  km rychlosti;  Johanka  si  přitáhne  židličku ke 
knihovně,  rozsype  připínáčky  a  pak  ze  židle  na  ně  skočí; 
Jonatánek zapne žehličku, kterou máma nevytáhla ze zásuvky, a 
jedeme k moři s puchýřema na ručičce; 18-měsíční Jiřik stojí na 
frekventované silnici a objíždějí ho auta - hlídala teta.....

Proto potřebujeme Pána Boha, který bdí nad námi, předvídá a vidí 
a je svchovaný zasáhnout. Nedávno naše nejmladší děti řešily, jak 
to je s těmi anděly strážnými. Povídali  jsme o tom, co čteme v 
Žalmu  91,11   "On  svým  andělům  vydal  o  tobě  příkaz,  aby  tě 
chránili na všech tvých cestách.” Johanka se zamýšlela nad tím, jak 
ten její anděl vypadá, jaké má šaty, vlasy....a Jonatán skončil tento 
rozhovor slovy:  "a mně chjani Pan Ješiš”. Kéž by nám to bylo vždy 
tak jasné a dostačující! — Karolína Pospíchalová    

T á b o r  h r a n ičářů  a  L a v i n y : 
Vykoupení Ragnaroku 
9. –  19. 8. 2015 v Zátoce krokodýlů,  v podhůří  Krkonoš  u říčky 
Ličné, nedaleko od Žacléře proběhne už druhý ročník spojeného 
tábora  šermířské  dorostenecké  skupiny  Hraničářů  z  České 
Třebové a dorostu Lavina z Frýdku Místku.

Naši skupinu Hraničáři vede každý čtvrtek Petr Kadlec a Ondřej 
Svoboda,  a  Lavinu  ve  Frýdku  každé  úterý  manželé  Vítkovi  a 
kazatel  Petr  Kučera.  Obě  skupiny  mají  rádi  šerm a  přírodu,  a 
proto společně stráví 10 dní v podsádkových stanech, při kterých 
zlepší své dovednosti v řemesle, šermu, fyzické odolnosti, prožijí 
příběh  inspirovaný  severskou  mytologií  a  prohloubí  poznání 
Hospodina skrze život vedoucích, biblické programy, modlitby a 
rozhovory. 

Velkou zvláštností obou skupin je, že v cca 30 členné partě kluků 
bude méně křesťanů, než na prstech jedné ruky. Prosíme tímto o 
modlitby a vaše požehnání do této misijní služby. 

Zváni na tábor nejsou jen Hraničáři a Laviňáci, ale všichni chlapci 
ve  věku  9-16  let.  Podrobnosti  a  přihláška  jsou  na  nástěnce  ve 
sboru nebo na emailu petr.kadlec1@gmail.com, tel 775 / 629943.
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Modlitby 

Prosme za obyvatele 
zemětřesením ztýraného 
Nepálu. 

Děkujme za mír v naší zemi a 
prosme za ty státy a lidi, kteří 
trpí válkou.  

Prosme za fyzicky i psychicky 
nemocné, aby mohli prožívat 
Boží pokoj, péči a uzdravení. 

Finance 

Číslo sborového účtu : 
1321861359/0800 

Prosíme členy sboru, aby podle 
svých možností přispívali sboru 
částkou alespoň 200 Kč 
měsíčně. Sbor odvádí měsíčně 
do ústředí CB 200 Kč za 
každého člena, tedy i za ty, kteří 
sboru tolik nepřispívají. Tím 
dochází k úbytku finančních 
prostředků sboru. 

Číslo účtu pro podporu služby 
lektora Petra Kadlece na 
základních školách a 
gymnáziích v našem regionu : 
1321861359/0800, var. symbol 
700350. Web: 
etika.mezisvety.net 

Můžete také přispět do 
označených pokladniček v 
hlavním sále sboru. 
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Dvě plus jedna zpráva z bojiště 
I.  24.  února  jsem dostal  telefonát,  ve  kterém se  mi  představila 
vedoucí orgánu pro sociálně právní ochranu dětí (OSPOD). Začala 
zhurta.  Tepová hladina mi v tu chvíli  vylétla do extrému. Říkal 
jsem si, tak a je to tady, konečně si na mě někdo stěžuje. “Víte já 
jdu na věci zpříma.” Pokračovala vedoucí odboru. Já už byl v tu 
dobu málem pod stolem. “Máme tu problémy na jedné střední 
škole s lehkými drogami a tak mě napadlo vám zavolat, jestli byste 
nebyl  hlavní  řečník  přednášek,  které  uděláme  v  Malé  scéně. 
Slyšela jsem totiž,  že jste dobrej.” Ano, ano, slibuji vám cokoliv 
budete  chtít  a  ještě  třikrát  tolik,  žvatlal  jsem do telefonu.  Pak 
jsme se sešli osobně. A tak se z tohoto blesku z čistého nebe stala 
skvělá akce, ve které byli zapojena tato vedoucí, kurátor OSPODu 
a mluvčí Policie ČR. Za šest hodin přednáškového maratonu se v 
Malé scéně prostřídala celá škola - 350 žáků.     

Toto o akci napsal zástupce ředitele školy:

Ve čtvrtek 5. března 2015 proběhla v sále Malé scény v Ústí nad 
Orlicí  přednáška  pro  žáky  naší   školy  na  téma  "Protidrogová 
prevence, dopady v sociální a právní odpovědnosti osob". Lektor 
Ing.  Petr  Kadlec (ve spolupráci  s  tiskovou mluvčí  policie  ČR a 
praco vn íky  OSPOD  MÚ  Úst í  nad  Or l i c í )  odved l  v 
šestihodinovém maratónu vynikající  práci,  neboť  dokázal  velmi 
citlivě a srozumitelně navázat s posluchači bezprostřední kontakt 
a  důležitou,  ale  ožehavou  tématiku  uzpůsobit  rozumovému  a 
smyslovému  vnímání  žáků  I.  -  IV.  ročníku  školy,  což  se  také 
projevilo  v  dotazech  žáků  v  závěrečné  neformální  a  otevřené 
diskuzi. Všem patří po právu velký dík.

II. Po velikonocích jsem měl čest tři dny figurovat jako moderátor 
diskuzí s cca 800 žáky z osmi škol a gymnázií, kteří se zúčastnili 
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Nedělní bohoslužby

Č. TŘEBOVÁ  
[9:30]

ÚSTÍ N. O. MLADKOV 
[14:00]

ŽAMBERK 
[14:30]

3.5. T.Pospíchal
10.5 T.Pospíchal

17.5. J.Lejsek 10:00 J.Geldner P.Kadlec
24.5. T.Pospíchal
31.5. M.Tabačan

Pravidelná setkání 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ 
neděle v 9:00 
Informace: T. Pospíchal 
BESÍDKA 
Neděle 9:30 
Informace: Petr Svoboda 
DOROST V Č. TŘEBOVÉ 
Pátek 16:00 
Informace: Daniel Chráska 
MLÁDEŠ V Č. TŘEBOVÉ 
Pátek 18:00 
Informace: Petr Kadlec 
KLUB KRÁLE V MLADKOVĚ 
Pondělí 16:00 
Informace: J. Severýnová  
MLÁDEŽ V MLADKOVĚ 
Pátek 16:45   
Informace: Jiří Kubát 
BIBLICKÁ V LANŠKROUNĚ   
Každý čtvrtek v 18:00 
Informace: T. Pospíchal  
SKUPINKA V ÚSTÍ 
každé pondělí v 17:00 u Šedů 
Info: František Matějka 
SKUPINKA ŽEN 
6.5. v 19:00 u Kadleců 
19. 5. v 18:00 uPospíchalů 
Info: Karolína Pospíchalová 
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filmového  festivalu  o  lidských  právech  Jeden  svět.  Do  tohoto 
projektu mě  pozval Petr Kulhavý  z organizace SPOUSTÍ, který 
mě poznal jako učitel na přednáškách v Libchavách. Témata byla 
mimo jiné: syrští uprchlíci, Putinovo Rusko a menšiny, verbování 
islámských teroristů v západní Evropě, problém chudoby atd. Za 
tyto tři dny se na promítání vystřídalo několik škol a došlo i na 
otázky  víry.  Jaké  to  všechno  bylo  se  můžete  zeptat  Barbory 
Řeháčkové, která se účastnila jako student nebo Vládi Jasanského, 
který některé z filmů promítal. 

Tyto  dvě  výjimečné  akce  proběhly  na  pozadí  mé  obvyklé 
přednáškové činnosti, o kterou je stále velký ohlas - až do června 
mám  vyprodané  termíny  a  musím  školy  odmítat  nebo  dělat 
"přesčasy". Zatím spíše to druhé. 

Jsem za to, co můžu dělat neustále vděčný Bohu i vám, kteří mě 
podporujete modlitbami, zájmem nebo finančně. 

III.  Ohledně  toho posledního mám jedno oznámení.  Ze strany 
Nadace  mezinárodní  potřeby  dochází  u  každého  lektora  ke 
zdravému a postupnému snižování přímé podpory od Nadace a 
zvyšuje se částka, kterou si musím shánět od osobních dárců.  V 
současné době  mám výpadek 1000 kč  měsíčně  na  mou službu. 
Pokud by někoho z vás vedl Bůh k radostné štědrosti (50, 100, 200 
nebo více kč), můžete dávat peníze do kasičky ve velkém sále nebo 
na účet sboru 1321861359/0800, var. symbol 700350.

— Petr Kadlec
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Kontakty 

KAZATEL   
Tomáš Pospíchal 
tel: 777 211972 
email: tomas.pospichal@cb.cz 
Skype: tompospichal 

STARŠÍ  
Jiří Kubát 
tel: 605 421 299 
email: kubat.jiri@tiscali.cz 
Jiří Lejsek  
tel: 734 473 808  
email: lejsek.jiri@gmail.com 
Viktor Pešek  
tel: 739 683 770  
email: ViktorPesek@seznam.cz 
Radek Hubl 
tel: 608 165228 
email: rado.post@gmail.com 
Petr Svoboda 
tel: 604 175 260 
email: ip.svoboda@seznam.cz 
Josef Geldner 
tel: 604 246 015 
email: geldner@seznam.cz 

BAKOVNÍ SPOJENÍ 
1321861359/0800 

WEB  
www.cbctrebova.cz 
Informace: Jan Svoboda 
mail: freej.freej@gmail.com 

Redakce 

Další číslo Sborových zpráv 
vyjde 31.6. 2015 
Uzávěrka 25.5. 2015 
Info: Ida Kadlecová 
tel: 736 207 644 
email: idulince@gmail.com
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