ZÁŘÍ/2015

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

“Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte
na pole, že již zbělela ke žni.” Jan 4, 35

Aktuality
6.9. INSTALACE ROSTI
STAŇKA ZA NAŠEHO
KAZATELE OD 14HOD,
PŘEDTÍM SBOROVÝ OBĚD
25.-27.9. SBOROVÝ VÍKEND V
KRÁLÍKÁCH

Úvodník

TENTO MĚSÍC PRO NÁS
UKLÍZÍ:
5. - 6.9. PEŠKOVI
12. - 13.9. DOSTÁLKOVI
19. - 20.9. HUBLOVI
26. - 27.9. SVOBODOVI
ÚSTĚČTÍ STARŠÍ

Nakreslila Iva Svobodová

Máme tu září! Každý ho vyhlížíme jinak: děti, které se doma nudí,
protože kamarádi jsou někde pryč, ty se možná už těší do školy.
Přesto si myslím, že většina dětí cítí nepříjemné zachvění
v podbřišku, jakmile se jen toto slovo „škola“	
   vyřkne. V tomto
ohledu jim jako učitelka velmi rozumím a soucítím. Rodiče vyhlíží
konec prázdnin, protože jim odpadne starost o to, kam poslat
svoje ratolesti, aby nebyly doma samotné. Zároveň začne režim,
psaní úkolů, zorganizování rodinného harmonogramu, … uf!
My učitelé vyhlížíme tento čas speciálně vybaveni. Je čas zjistit, co
naši žáčkové zapomněli a co si zapamatovali. Zatímco na konci
června si spokojeně mneme ruce, jak krásně jsme letos zvládli
probrat všechno učivo a dostatečně ho procvičili, v září máme
dojem, že pravidla o psaní i/y se jaksi někde vytrousila při
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Modlitby
Prosme za lidi prchající ze svýh
domovů a za to, jak jim můžeme
pomoct.
Děkujme za mír v naší zemi a
prosme za ty státy a lidi, kteří
trpí válkou.
Prosme za Staňkovi, aby se tu
cítili dobře a přijatě.

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.

skotačení na trampolínách, nebo utopila v bazénech. Proto
máme celé září určené k opakování. Těším se, že budu dětem
k dispozici a pomůžu jim pohledat a připomenout ty
zapomenuté nezbytnosti.
Začátek září mě vede k zamyšlení, kolik jsem toho já sama
zapomněla. Kolikrát jsem byla plná vděčnosti za podivuhodnou
milost, kterou mě Bůh provází v životě. A kolikrát jsem na ni
zapomněla a nechala se ovládnout chmury, pocitem křivdy a
nelásky.
Vyzývám vás jako žáčky, zopakujte si během září, na co jste
pozapomněli. A často je potřeba připomenout si i úplné základy,
jako jsou vyjmenovaná slova – v životě křesťana je to modlitba,
společenství, soustředěné čtení Bible, vedení Duchem , víra.
Bez vyjmenovaných slov žáček v českém jazyce neprospívá, bez
aplikace těchto základů se křesťan stává vysušeným exemplářem
v herbáři. „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na
žádné jeho dobrodiní!” Žalm 103, 2
—
Jana Severýnová

Instalace kazatele Rosti Staňka
Při odpoledním sborovém shromáždění dne 6.září 2015 od 14
hodin ve sboru Církve bratrské v České Třebové proběhne
slavnostní instalace nového kazatele Rosti Staňka, kde bude
oficiálně pověřen službou kazatele a správce třebovského sboru.
Instalovat bude tajemník Církve bratrské Petr Grulich. Srdečně
zveme k hojné účasti všechny členy a přátele sboru. Taktéž jsou
pozváni vedoucí místních církví z České Třebové, Ústí nad Orlicí
a blízkých sborů Církve bratrské.
— Jiří Lejsek

Poděkování
Děkujeme bratru Pepovi Geldnerovi za jeho věrnou a starostlivou
službu během prázdninového období, kdy zajišťoval služebníky na
zvěstování Božího slova a dále za vedení nedělních shromáždění.
Pepo, moc díky.
— za všechny starší Jiří
Lejsek
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Pravidelná setkání

Mládež o prázdninách

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
neděle v 9:00
Informace: R.Staněk
BESÍDKA
Neděle 9:30
Informace: Petr Svoboda

Mládež se o prázdninách organizovaně neschází jako každý rok,
ale to neznamená, že bychom se spolu neviděli. Kromě různých
spontánních setkání a domácích skupinek jsme letos podnikli již
téměř tradiční "puťák z místa", tentokrát v krásném kraji Beskyd
u obce Kosařiska, což je prý nejevangelikálnější obec v ČR. Na
chatě Kyčera s malými žárovičkami napájenými autobaterií a
vodou ohřívanou pecí jsme strávili krásný týden na začátku
července. Podnikali jsme výlety do okolí a různé hry. K večeru
jsme se vždy zadumali u duchovních programů, jejichž pojícím
tématem bylo: "Nebe, je někdo doma?" A pokud ano, kdo?
Probírali jsme tedy témata, jako Živý Bůh, Modlitba, Utrpení a
Slitovný Bůh. Nakonci pobytu jsme jeli na nedělní bohoslužbu do
Frýdku-Místku, kde kázal náš bývalý kazatel Petr Kučera, který
nám poté uspořádal milý oběd a malou procházku městem. Celé
to bylo hezké a požehnané, měli jsme čas na rozhovory i na
rozjímání a modlitby o samotě.
— Ondřej Svoboda

DOROST V Č. TŘEBOVÉ
Pátek 16:00
Informace: Daniel Chráska
MLÁDEŠ V Č. TŘEBOVÉ
Pátek 18:00
Informace: Ondřej Svoboda
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: R.Staněk
SKUPINKA V ÚSTÍ
Každé pondělí v 17:00 u Šedů
Info: František Matějka
SKUPINKA ŽEN
v jednání
Info: Ida Kadlecová

Tábor Laviny a Hraničářů
Když jsme si s kazatelem Petrem Kučerou o táboře volali a
přemýšleli, jak to pojmout, řekl mi, že nám takový tábor hodně
lidí pracující s dorostem “závidí”. Tábor, který vedou křesťané a
účastní se ho 28 kluků, z nichž je valná většina z nevěřících rodin
- to se jen tak nevidí.
Hned jsme se tomu zasmáli, protože víme, že není co závidět.
Vést takovou skupinu k poznání toho nejduležitějšího - Boha, je
velmi težké. Stačí dva, kteří budou bojkotovat program a všichni
se k nim ryhle přidají. Proto jsme pro letošní tábor udělali
každodenní “kapličky” - program o biblickém mužství - volitelné.

Nedělní bohoslužby
Č. TŘEBOVÁ ÚSTÍ N. O.
[9:30]
[10:00]
6.9.

MLADKOV ŽAMBERK
[14:00]
[14:30]

R.Staněk

13.9.
20.9.
27.9.
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Kontakty
KAZATEL
Rostislav Staněk
tel: 602 323 941
email: rostislav.stanek@cb.cz
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 4.10. 2015
Uzávěrka 28.9. 2015
Info: Ida Kadlecová
tel: 736 207 644
email: idulince@gmail.com
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To bylo velice zajímavé, protože se ukázalo, kdo má skutečně
zájem a kdo dá přednost třeba stolní hře nebo spánku. Ti, co ale
na kapličky chodili, byli velmi dobrými posluchači a dařilo se nám
s nimi i při jídle navazovat hluboké rozhovory.
Téma tábora byl konec světa - v severské mytologii “Ragnarok”.
Ráno jsme začínali rozcvičkou, ve které nás potrápil Ondra
Svoboda, nasledovala snídaně, trénink a vyrábění, při kterém si za
asistence vedoucích kluci vyráběli meče, brnění, kopí, šípy,
papírové střely atd. To byla pro vedoucí velká zabíračka, ale z
mého pohledu hodně důležitá zkušenost, aby si kluci zkusili, že
mají na to rukama něco vyrobit a mít z toho radost. Většina
takovou zkušenost v dnešním světě nezažije. Před obědem jsme
měli skupinky k tématu kapličky z minulého dne.
Po obědě jsme měli španělsky dlouhou siestu, vedro bylo zničující.
Odpoledne následovala příběhová hra a turnajová hra v lese na
motivy počítačové hry Liga Legend. Věčer jsme se dorazili noční
hrou, krčnou nebo večerem u ohně.
Co mi z tábora vystupuje jako světlá místa, byl laskavý a trpělivý
tým vedoucích, dobrá parta a hrdinské obětavé činy některých
kluků: např. zůstat s někým na hlídce, protože má strach, věnovat
hlavní cenu bojovníkovi, kterého dotyčný porazil ve finále nebo
návštěva v nemocnici spolubojovníka se zlomeným zápěstím jen
proto, že byl ze stejné skupiny.
Požádal jsme některé Hraničáře, aby mi napsali názory na tábor:
Tábor Haničářů se mi líbil díky úžasnému spolku lidí, kde si kamarády
najde každý, velmi dobrý příběh i hry, a i když jsem byl už 12krát na
jiných táborech, tento my přišel asi nejlepší. Určitě bych tábor doporučil
všem, kteří se na něj chystají jet. A to se vyplatí.
Tábor se mi líbil. Velmi jsem si ho užil a byl jsem rád, že se tam sešlo
spousta dobrých lidí.
Tábor byl skvělej. Byla tam výborná společnost. A snad si nepamatuju, že
bych se tam nudil.
Tábor se mi moc líbil, protože jsem byl ve společnosti super lidí, a program
byl taky moc fajn.
Prosme Ducha, aby semínka Božího slova vzklíčila k životu
věčnému.
— Petr Kadlec
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