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Léto - velmi biblické slovo!	  
Roky mi vadí, že se s příchodem léta šíří  občas řeči  o 
tom, že o prázdninách jaksi automaticky duchovní život 
stagnuje. Že jsou totiž ty prázdniny, dovolené apod. NE. 
Za druhé, prázdniny mají jen někteří a dovolené netrvají 
celé léto. A za prvé? Léto je VELMI biblický pojem. Jen 
má k sobě zásadní přídavné jméno – „milostivé“.

Každého  padesátého  roku  si  měli  Izraelci  napravit 
všechny poměry a vztahy, aby každý byl plně svobodný a 
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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 

6.-12.7. PUŤÁK MLÁDEŽE V 
BESKYDECH 

18.-25.7 ENGLISH CAMP NA 
PASTVINÁCH  

27.7.-5.8. TÁBOR SPOJENÝCH 
DOROSTŮ NAŠEHO SBORU V 
MLADKOVĚ 

9.-19.8. TÁBOR HRANIČÁŘŮ V 
PODKRKONOŠÍ 

25. - 28.9. SBOROVÝ VÍKEND V 
KRÁLÍKÁCH 

PŘES PRÁZDNINY PRO NÁS 
UKLÍZÍ:  
4. - 5.7. UHROVI 
11. - 12.7. ZUZKA V.+LUKÁŠ D. 
18. - 19. 7. CHRÁSKOVI 
25. - 26.7. ŠTĚPÁNOVI 
1. - 2.8. KADLECOVI 
8. -9.8. HORÁKOVI 
15.-16.8. GRUNDOVI 
22. - 23.8. UHROVI 
29. - 30.8. ČERNÍ 

           “Ovoce Ducha svatého je…”

               malovala Markéta Doležalová
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celá země  byla toho roku znovu zasvěcena Hospodinu. 
Léto  milostivé  mělo  přinést  svobodu všem,  kteří  k  ní 
byli  vysvobozeni samotným Hospodinem z egyptského 
otroctví. 

Nevyřešené  vztahy  brání  svobodě  a  plnému zasvěcení 
Bohu.  Zkusme  tedy  učinit  v našich  srdcích  ono 
„milostivé léto“. Vystavme naše křivdy a bolesti Kristu 
jako  zářivému  slunci.  Odpusťme  vše,  co  nám  bylo 
učiněno  –  rodinou,  církví,  všemi.  Snažme  se  o  to, 
bojujme.  Ta  získaná  svoboda  plně  uctívat  Boha  za  to 
zajisté stojí.  Ono to, že se pravděpodobně  nejznámější 
knížka o neodpuštění  jmenuje Vězení  s  klíčem uvnitř, 
má svůj důvod.

Léto je zde. Je jen na nás, zda bude i létem milostivým. 
— Radek Hubl    

Divadlo pomáhá 
Pět  měsíců  a  přes  80  hodin  nám  trvalo  nazkoušet 
Gogolovu  komedii  Ženitba.  Základem  ansámblu  jsou  
naš i  mládežníci,  mezi  kterými  jsem  př i  naš ich 
dramatických aktivitách v mládeži objevil nepopiratelné 
talenty. Zbytek týmu byl sestaven z našich přátel, kteří 
už s námi v minulosti hráli hru Cyráno s Bergeracu. 

Zkoušení bylo náročné a prošli jsme si i krizí, kdy už to 
vypadalo, že to nepůjde, že se nechce, ale nakonec mě 
při modlitbách napadla myšlenka dát divadlu charitativní 
přesah.  To  mi  dodalo  sílu  o  dotažení  bojovat  dál. 
Vstupné dobrovolné půjde přes Diakonii Církve bratrské 
na Ukrajinu, kam peníze až na válkou zasažený východ 
vozí  Petr  Kučera.  Ten  podporuje  konkrétní  rodiny 
postižené válkou skrze kontatkty dříve vybudované na 
Podkarpatí.   
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Modlitby 

Děkujme a prosme za střídání 
kazatelských rodin a za jejich 
dobré zabydlení se na novém 
místě. 

Děkujme za hojnost v naší zemi 
a prosme za touhu lidí po Bohu.  

Prosme za prázdninové akce, za 
Boží ochranu a oslavu na nich. 

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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Premiéra proběhla v neděli 14. 6., přišlo kolem 80 diváků 
a vybralo se na Ukrajinu 3 000 kč. Hru plánujeme uvést 
v  našem  okrese  v  příštím  roce  vícekrát,  předjednaný 
termín už  máme například  v  Rudolticích 24.  10.  2015, 
domlouváme Seč,  Králíky,  Horní  Čermnou,  Řetovou a 
další.   

 Těšíme se, že uvidíme vaše milé tváře v publiku. 
— Petr Kadlec

Up rc h l í c i … m y  n e b o  o n i 
utíkáme ? 
Kde je hranice lásky k bližímu, v pravdě ? Je vůbec ? 
“Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví 
Království,  které  je  pro  vás  připraveno  od  stvoření 
světa. Neboť  jsem hladověl  a  dali  jste  mi  najíst,  měl 
jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali 
jste  mě…“  Celý  text  Mt,  25,  31  -46 později  pročtěte. 
Toto je překlad Bible 21. V ekumenickém je „byl jsem 
na  cestách.“  V kralickém „hostem jsem byl“.  Studijní  
praví:  “byl  jsem  cizincem“.  Petrů:  „  byl  jsem  cizí.“ 
M.Pavlíka říká: „byl jsem cizincem a pozvali jste mě“.(!) 
New Living  Translation  používá  slovo  „stranger“.  Což 
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Nedělní bohoslužby
Č. TŘEBOVÁ  
[9:30]

ÚSTÍ N. O. MLADKOV 
[14:00]

ŽAMBERK 
[14:30]

5.7. D.Beňa
12.7. D.Kvasnička

19.7. ?
26.7. M.Littel
9.8. ?
16.8. ?
23.8. ?
30.8. M.Tabačan

Pravidelná setkání 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ 
neděle v 9:00 
Informace: T. Pospíchal 
BESÍDKA 
Přes léto se besídka nekoná 
Informace: Petr Svoboda 
DOROST V Č. TŘEBOVÉ 
Přes léto se schůzky nekonají, 
pořádá se tábor 
Informace: Daniel Chráska 
MLÁDEŠ V Č. TŘEBOVÉ 
Přes léto se schůzky nekonají, 
pořádá se puťák a EC 
Informace: Petr Kadlec 
KLUB KRÁLE V MLADKOVĚ 
Přes léto se schůzky nekonají, 
pořádá se tábor 
Informace: J. Severýnová  
MLÁDEŽ V MLADKOVĚ 
Přes léto se schůzky nekonají, 
pořádá se tábor   
Informace: Jiří Kubát 
BIBLICKÁ V LANŠKROUNĚ   
Přes léto se skupinka nekoná 
Informace: Z.Černý  
SKUPINKA V ÚSTÍ 
Přes léto se skupinka nekoná 
Info: František Matějka 
SKUPINKA ŽEN 
Přes léto se skupinka nekoná 
Info: Ida Kadlecová
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značí cizince, neznámého člověka, návštěvníka. Tedy ne 
jen někoho, kdo je u nás cizí,  ale i  toho, o kom třeba 
nevíme informace. Pojďme se ptát.

Kdo  všechno  je  můj  bližní?  Koho  mám  milovat  a 
přijímat? Koho odmítat? Nevybírám si příliš, komu budu 
věnovat  svůj  čas,  peníze  a  hmotnou  nebo  duchovní 
pomoc?  Jsme  ochotni  podat  pomocnou  ruku  druhým 
bez ohledu na jejich etnickou příslušnost? Bez ohledu na 
to,  zda  nám jsou  či  nejsou  sympatičtí?  A ono je  toho 
v Písmu víc: Př. 24, 11- 12 a Lk 10, 29 -37. atd. Čtěme a 
přemýšlejme.  Na  úplný  závěr  historická  poznámka  -  
Jednota Bratrská, k jejímuž  duchovnímu odkazu se CB 
hlásí  byla  obnovena  ve  dvacátých  letech  18.st. 
v Ochranově…českými uprchlíky.

— Radek Hubl

A napiš… 
Také máte rádi, když někdo něco z kazatelny řekne ze 
svého života? Co prožívá, s čím zápasí, jak se mu daří, 
jestli už je to lepší, čeho se bojí, jak mu s tím Pán Bůh 
pomáhá?  Býváte  povzbuzeni  svědectvím druhých?  Jste 
rádi, že víte, čím žijí, že jste jim blíž, že víte, zač se pro 
ně modlit? Já také! Podobné je to s články do Sborových 
zpráv -  když  něco napíšete:  drobné svědectví  z vašeho 
života, myšlenku, kterou jste probojovali, popíšete další 
stupínek lásky, na který vás Bůh přivedl, a jak to udělal, 
povzbudíte tím ostatní (i sebe), budeme mít k sobě blíž, 
budeme lépe vědět, zač se pro druhé modlit. Držíte teď 
v rukou 14. mnou vydané číslo SZ a za ten více než rok se 
stalo jednou, že byl časopis opravdu obézní,  jinak bývá 
štíhlý až vyhladovělý, takže se nemusíte bát, že byste se 
nevešli. Budu se těšit na vaše příspěvky od vody, z lesa, z 
chaty i z práce… — Ida Kadlecová
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Kontakty 

KAZATEL   
Rostislav Staněk 
tel:  
email: rostislav.stanek@cb.cz 
Skype: 

STARŠÍ  
Jiří Kubát 
tel: 605 421 299 
email: kubat.jiri@tiscali.cz 
Jiří Lejsek  
tel: 734 453 457  
email: lejsek.jiri@gmail.com 
Viktor Pešek  
tel: 731 453 457  
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 
30.8. 2015 
Uzávěrka 24.8. 2015 
Info: Ida Kadlecová 
tel: 736 207 644 
email: idulince@gmail.com
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