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Úvodník  
Mám rád jaro. Čas, kdy sluneční paprsky konečně začínají mít navrch 
nad zimou, které už po dlouhých měsících máme všichni dost. Čas, kdy 
ptáci začínají hned zrána chválit svého Stvořitele. Mám rád jaro, protože 
celá krajina se živelně zazelená, rozkvete a rozzáří. 

Ta zeleň mne fascinuje. Tam, kde je vláha, vždycky něco vyroste. Nejen 
v lesích a na loukách – tam to samozřejmě očekáváme. Ale třeba i ve 
skalních  rozsedlinách  –  stačí  malinko  hlíny  a  už  tam  alespoň  malá 
travička, nebo dokonce břízka vyraší a vyroste!

Ráno, cestou do sborové kanceláře vodím Johanku do školky. Nedávno 
jsme  pozorovali,  kde  všude  raší  tráva  či  třeba  pampelišky.  Kolik 

rostlinek třeba vyrůstá ve škvírách mezi  silnicí  a  obrubníkem  chodníku!  Jak  klíčící  semínka  mají  tak 
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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 

28.6. POSLEDNÍ BOHOSLUŽBA 
TOMÁŠE POSPÍCHALA U NÁS 
JAKO KAZATELE NAŠEHO 
SBORU 
6.-12.7. PUŤÁK MLÁDEŽE V 
BESKYDECH 
18.-25.7. ENGLISH CAMP NA 
PASTVINÁCH 
27.7.-5.8. TÁBOR DOROSTU V 
MLADKOVĚ 
9.-19.8. TÁBOR HRANIČÁŘŮ A 
FRÝDECKÉHO DOROSTU 

TENTO MĚSÍC PRO NÁS 
UKLÍZÍ:  
6. - 7. 6. MATĚJKOVI 
13. - 14.6. J.LEJSEK+P.PÁVEK 
20. - 21. 6. JASANŠTÍ  
27. - 28.6. VOLNÝ TERMÍN PRO 
KAŽDÉHO Z NÁS 

“Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa 
otevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje 
na něj.” Mk 1, 10

Nakreslila Iva Svobodová
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obrovskou sílu, že dokonce dokážou i nadzvednou asfalt a vytvořit na 
něm boule. Tiše, nepozorovaně, ale s ohromnou silou.

Bible nám říká, že i Boží slovo je takovým semínkem. A když mu dáme 
prostor,  vzklíčí  a  začne  růst.  Sice  tiše,  jemně  a  skoro  nepozorovaně, 
přesto ale s  ohromnou silou a vitalitou začne měnit naše nitro.  Přeji 
sobě i vám, aby se Boží slovo nemuselo prodírat jen skulinkami…

— Tomáš Pospíchal   

Ohlédnutí  za  konferencí  Církve 
bratrské 
V pátek 15. a v sobotu 16. května proběhla další výroční konference 
Církve bratrské, tentokrát ve sboru CB v Soukenické ulici, kde se nás 
sešlo okolo 190ti účastníků. Za náš sbor se konference zúčastnili bratři 
kazatelé Tomáš  Pospíchal a Jaroslav Kučera a jako delegát bratr Josef 
Geldner. Konference měla tři hlavní části – bohoslužebnou, vyučovací a 
jednací. 

Hned  na  úvod  jsme  se  mohli  zúčastnit  bohoslužby  s vysluhováním 
svaté večeře Páně. Je to vždy zvláštní čas, kdy se můžeme sejít u stolu 
Páně  z různých sborů  a  společně  slavit  eucharistii.  Druhá slavnostní 
bohoslužba byla uspořádána na páteční večer, kde kromě kázání Božího 
slova, písní a modliteb byli také ordinováni čtyři noví kazatelé, jejichž 
ordinaci  před  tím konference  schválila  –  bratři  Josef  Horský,  Matúš 
Kušnír, Petr Šedý a Jakub Vrtaňa. Dále se k nim připojil i mladý kazatel 
Jiří Valeš, který po studiích a po kazatelské ordinaci na biblické škole ve 
švýcarské  Chrischoně,  byl  také  přijat  mezi  kazatelský  sbor  Církve 
bratrské. 

Hlavním  tématem  vyučující  části  bylo  „Úskalí  komunikace“.  Byly 
připraveny tři  semináře, z nichž  si každý  účastník mohl vybrat dva - 
Úskalí komunikace mezi kazatelem a staršovstvem, mezi staršovstvem a 
sborem  a  také  mezi  Radou  CB  a  církví.  Všechny  semináře  byly 
podnětné a velmi aktuální.

Nejvíce  času  jsme  museli  věnovat  jednací  části  konference.  Byly 
schváleny zprávy předsedy Rady a tajemníka, obě  tyto zprávy členům 
našeho  sboru  byly  zaslány  elektronickou  poštou  k prostudování. 
(Pokud by někdo měl  zájem, mohu je  poskytnout i  v  tištěné formě.) 
Všechny závěry z konference jsou vyvěšeny na sborové nástěnce. Jen 
chci  ještě  připomenout,  že  se  v  současnosti  tvoří  nový  Řád  Církve 
bratrské. Není to snadné. Církev řád potřebuje – řád, který nesvazuje, 
ale umožňuje, ale zároveň takový, který bude vnášet do jednání církve 
jako takové i života jednotlivých sborů jistotu a určitý pořádek. Prosím, 
vzpomenete-li si, připojte svou přímluvu i za tuto oblast. 
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Modlitby 

Prosme a děkujme za 
odcházející a přicházející 
kazatelské rodiny našeho sboru. 

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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Mohu-li mluvit sám za sebe, odjížděl jsem z konference sice unavený, 
ale povzbuzený. Je úžasné vidět, že jsme sice různí, ale jde nám o totéž. 
Velmi  rád  mohu  konstatovat,  že  konference  byla  velmi  otevřená, 
dokážeme velmi živě diskutovat a dokonce se i přít při hledání odpovědí 
na současné otázky. Přesto ale vnímám jednotu, vzájemnou úctu a lásku. 

—- Tomáš Pospíchal 

Sborová knihovna 
Milí bratři a sestry,

rádi bychom vás informovali, že jsme se ujali správy sborové knihovny, 
situované v mezipatře sborového domu. Knihovna má v současné době 
více než 400 titulů, systém evidence a půjčování již máme zrealizovaný, 
tudíž je už teď možné si jakoukoliv knihu vybrat a vypůjčit. Pokud se 
sháníte po konkrétní knize, není problém se zeptat a my zjistíme, zda se 
v naší knihovně nachází.

Máme zároveň i důležitou prosbu: pokud máte z minulých let nějakou 
knihu vypůjčenou - někteří z vás jistě mají - pak by bylo dobré ji vrátit, 
abychom mohli mít ucelený přehled o obsahu knihovny (poté je možné 
si danou knihu opět půjčit). 

Dále také můžete shromažďovat a předkládat návrhy na koupi nových 
knih. 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte zeptat!

— Lukáš Uher a Ivča Svobodová II. 

Sborový víkend 
Milí přátelé, bratři a sestry,

rádi  bychom  vás  pozvali  na  společně  strávený  prodloužený  zářijový 
víkend  25.9 - 28.9.2015 do Poutního domu na Hoře Matky Boží, která se 
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Nedělní bohoslužby

Č. TŘEBOVÁ  
[9:30]

ÚSTÍ N. O. 
[10:00]

MLADKOV 
[14:00]

ŽAMBERK 
[14:30]

7.6. T.Pospíchal
14.6. T.Pospíchal
21.6. J.Geldner P.Hlaváček P.Kadlec
27.6. T.Pospíchal

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 
3. 6. v 18:00 u Pospíchalů  
16.6. v 19:00 u Kadleců 
Info: Karolína Pospíchalová 
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tyčí nad Králíky www.poutnidum.cz .

Podařilo se nám zamluvit celý objekt, takže nikdo nebude rušit nás a my 
nikoho  také  ne.  Pobyt  je  s  plnou  penzí.  Možno  dopředu  domluvit 
výjimky ve stravování (vegetariánská strava, různé diety).

Někdo bude ubytován v apartmánech, někdo na standardních pokojích 
se společnými sociálkami na chodbě a nebo na turistických pokojích. I 
tyto pokoje nás ale velice mile překvapily,  takže nemusíte mít strach. 
Není problém vzít s sebou i své čtyřnohé miláčky. 

Cena  za  jednu  noc  s  plnou  penzí  (bez  pitného  režimu)  se  bude 
pohybovat podle typu pokojů  

                           - pro dospělé: 400 Kč - 450 Kč

                           - pro děti (3-12 let): 320 Kč - 350 Kč. 

V ceně máme veškeré vybavení Poutního domu (velký sál, velká herna, 
zasedačka) a okolí domu s ohništěm a trampolínou. Pokud bychom měli 
zájem o trvalý pitný režim (čaj, šťáva), dělá to 20Kč na osobu/den. Tato 
cena není započtena v celkové částce za ubytování a stravu. Jste někdo v 
tíživé  finanční  situaci,  rádi  byste  se  zúčastnili  pobytu,  ale  je  pro  vás 
nemožné uhradit tuto částku? Neváhejte a napište mi to.  Jako církev 
jsme jedna rodina, jedno tělo a jeden duch. Pokusím se vymyslet způsob, 
jak vám pomoci, abychom mohli jet všichni společně. Vše zůstane pouze 
mezi mnou a vámi.

Za zmínku určitě stojí, že se tohoto pobytu zúčastní i nový bratr kazatel 
Rosťa Staněk s manželkou. Budeme mít tedy možnost se s nimi lépe 
poznat.

Byli bychom rádi, kdyby nás celým pobytem provázelo jedno téma (př: 
Naděje, Láska Agapé, Pokora, Přátelství, Vztahy...) a na  něj se podařilo 
nachystat  celý  program:  biblické  slovo,  chvály,  program  pro  děti  či 
mládež, hry a další volnočasové aktivity... Zajímá nás, jaké téma by pro 
vás bylo přínosné, co právě řešíte či nad čím přemýšlíte. Proto neváhejte 
a  pište  nám své  nápady  a  postřehy,  případně  pokud  by  vás  napadl  i 
nějaký  konkrétní  způsob  zpracování.  Budeme  se  snažit,  aby  se  na 
programu podílelo více lidí a získal tak na pestrosti a zajímavosti. 

Prosím tedy všechny zájemce o tuto akci, aby mi napsali počet osob za 
jejich rodinu (včetně  věku dětí)  a  preferovaný  tip  ubytování  na  mail: 
kubatovamarta@tiscali.cz  nebo na tel.číslo: 605 433 423. Těšíme se na 
vás.

—- Marta a Jirka Kubátovi a Radek Hübl
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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 28.6. 2015 
Uzávěrka 22.6. 2015 
Info: Ida Kadlecová 
tel: 736 207 644 
email: idulince@gmail.com
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