ŘÍJEN/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, stojím přede dveřmi a
tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a
otevře mi, vejdu k němu a budu s
ním večeřet a on se mnou.”
Zjevení Janovo 3:20

Aktuality
4.10. POŽEHNÁNÍ ONDRY
SVOBODY DO SLUŽBY
VEDOUCÍHO MLÁDEŽE
10.10. OD 16HOD OHEŇ U
ŠEDŮ VE STARÝCH
OLDŘICHOVICÍCH (VIZ
PLAKÁTEK NA NÁSTĚNCE)
24.10. OD 19HOD V
RUDOLTICÍCH: ŽENITBA
- DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
NAŠÍ MLÁDEŽE, VSTUPNÉ JE
SBÍRKOU NA DIAKONII NA
UKRAJINĚ
TENTO MĚSÍC PRO NÁS
UKLÍZÍ:
3. - 4.10. SVOBODOVI MLADŠÍ
10. - 11.10. BLAŠKOVI
17. - 18.10. HORÁČKOVI
24.-25.10 ALENA KRÁSOVÁ +
JAN JAKUBEC
31.10.-1.11. STRÁNŠTÍ STARŠÍ

Úvodník
Děkuji Ivče Svobodové za její službu dodávání obrázků pro
Sborové zprávy a zvláště za ten říjnový. Když jsem ho v mailu
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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.

rozklikla, zvlhly mi oči, neboť jsem si vzpomněla na svou
o b l í b e n o u d ě t s ko u k n í ž k u Po k l a d y p o d s n ě h e m .
Jedenáctiletá Anetta ze švýcarských hor se tu v jedné
kapitole snaží dostat vpodvečer se zraněnou nohou vysokým
sněhem domů, ale sil jí ubývá, proto doufá, že si odpočine v
jednom z mála stavení, které může po cestě potkat:
“Pokračovala v plazení, až se konečně snad po několika
hodinách, jak se jí zdálo, dostala ke shodům domečku. Tiše
vykřikla a doufala, že snad někdo vyjde a vezme ji dovnitř.
Ale nikdo nešel. Snažila se tedy dostat ke dveřím, konečně
vyčerpaná klesla na prahu, s úlevou se natáhla a zaťukala na
dveře. Nikdo se neozval. Anetta se znovu natáhla a klepala,
jak jen mohla. Nikdo se však neozval a v domečku se nic
nehýbalo. Plná strachu se postavila na jednu nohu a tloukla
na dveře až ji pěsti bolely, křičela jak jen mohla i cloumala
klikou, než si uvědomila pravdu, klesla na schody a propukla
v pláč. Dveře byly zamčené a dům byl prázdný. … Poprvé si
uvědomila, jaké to je, když člověk ťuká na zavřené dveře a
nikdo se neozve. Ona ťukala jen několik minut, Pán Ježíš
však ťukal celá léta, věděla, že tomu tak skutečně je. Přestala
Ťukat, protože ví, že dům je prázdný. Ale dejme tomu, že by
manželé Berdozovi byli po celou tu dobu v domě a slyšeli ji
ťukat, ale pohlédli by na sebe a domluvili se, že budou
předstírat, že nejsou doma a nebudou si ťukání všímat! Jak
by se na ně Anetta zlobila a jak by je nenáviděla pro jejich
nelaskavost! Ale právě tak ona jedná s Pánem Ježíšem, a On ji
pro to nemá v nenávisti, ale vroucně ji miluje. Pořád čeká a
ťuká a chce vstoupit. … Uvědomila si, co to znamená
“zavřené dveře”. Nebyla si dosud jistá, co se stane, otevře-li
dveře svého srdce, ale jedním si jistá byla: nenechá už dál
Spasitele stát venku! Opřela si hlavu o zasněžené zábradlí a
zavřela oči: “Pane Ježíši, otvírám ti dveře svého srdce. Je mi
líto, že byly tak dlouho zavřené a že jsi musel čekat. Vejdi,
prosím nyní.” Jak to dopadlo? Čtěte v Pokladech pod sněhem
od Patricie M.St.John, a ani nemusíte čekat, až napadne sníh.
— Ida Kadlecová
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Pravidelná setkání

Zpět do budoucnosti

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

Jeden z teologů ho chtěl přivést Ježíše do úzkých a zeptal se
ho: „Kolego, co mám dělat, abych si zajistil věčný život po
smrti?“ Ježíš mu odpověděl otázkou: „Co o tom říká Bible?
Co tam čteš?“ Muž začal citovat: „Miluj Pána Boha z celého
srdce, z celé duše, vší silou a celým rozumem a svého bližního
miluj tak, jako miluješ sebe.“ „Správně,“ řekl Ježíš, „řiď se
podle toho a přijdeš do nebe.“ Teolog se však nechtěl tak
lehce vzdát, a proto se ještě zeptal. „Ale kdo je můj bližní?“

DOROST V Č. TŘEBOVÉ
Pátek 16:00
Informace: Daniel Chráska
MLÁDEŠ V Č. TŘEBOVÉ
Pátek 18:30
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 1. pondělí v 17:00 u
Šedů
Každé 3. pondělí v 17:00 u
Krásových
Info: František Matějka
SKUPINKA ŽEN
6.10. v 19 u Váňových
14.10. v 17:30 u Horáčků
20.10. v 19 u Staňků
28.10. v návrhu je skupinka s
vycházkou např. od 16:30 (státní
svátek)
Info: Ida Kadlecová

Na to mu Ježíš vyprávěl následující příběh: „Jeden teolog se
vydal z Vídně do Berlína. Cestou ho ale přepadli - okradli,
zbili a polomrtvého nechali ležet. Jel kolem farář, uviděl
zraněného, ale vyhnul se mu. I jeden kazatel jel okolo, ale ani
ten mu neposkytl pomoc. Nakonec jel taxíkem kolem jeden
muslimský uprchlík. Když uviděl zraněného, bylo mu ho líto.
Ošetřil přepadeného a ovázal mu rány. Pak ho posadil do
auta, zavezl do soukromé nemocnice a tam se o něj postaral.
Druhého dne nechal na recepci dva tisíce korun s prosbou:
‚Věnujte mu potřebnou péči, a kdyby to stálo víc, než jsem
dal, zaplatím to.’“
„Co myslíš,“ zeptal se Ježíš teologa, „který z těch tří se
zachoval k tomu přepadenému jako bližní?“ Učitel zákona
odpověděl: „Ten, který mu pomohl.“ Ježíš na to řekl: „Jdi a
jednej také tak.“
— Volná parafráze Lukášova ev. 10:25-37, Petr Kadlec

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

MLADKOV ŽAMBERK
[14:00]
[14:30]

4.10. R.Staněk

ČT

11.10. ?

R.Staněk

18.10. ?

R.Staněk

P.Kadlec

25.10. R.Staněk

?

1.11. R.Staněk

ČT
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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

Skupinky žen
Po mírných porodních bolestech vás znovu můžeme pozvat
na pokračování setkávání v rodinách pro ženy - na skupinky v
České Třebové. Na základě velmi různých a téměř
neslučitelných časových možností jednotlivých náštěvnic
jsme vymyslely značně nepřehledný a náročný systém, který
však určitou (ženskou) logiku má: v liché týdny v měsíci
budou skupinky probíhat v úterky u Váňových (nebo
Staňkových, podle Ivaniných služeb) od 19 hod. S
odvozem k Váňům se prosím obraťte na Lucku Horákovou
nebo Evu Hublovou. V sudé týdny v měsíci budou
skupinky ve středy od 17:30 u Horáčků. Skupinka je
tedy každý týden, ale střídají se úterky a středy a večerní a
podvečerní časy. Rozhodly jsme se zabývat se na skupinkách
minulým kázáním z neděle. Na proběhlé skupince měla Dája
Staňková pro nás burcující a budující program o tom, co
vychází z našeho srdce. Nestyďte se ke skupinkám přidat, i
když jste třeba minulý rok nechodily. Nejsme uzavřená
skupinka, ani věk není omezený, nejmladší účastnici je něco
mezi 20 a 30 a nejstarší mezi 60 a 70 lety, a právě vy můžete
přinést další věkový rozptyl. Každá návštěvnice je přínosem, i
kdyby chodila nepravidelně. Skupinky jsou dobrá příležitost
k odpočinku, přiblížení se Bohu a jedna druhé, k prohloubení
vztahů v našem společenství a k duchovnímu růstu.
—- Ida Kadlecová

Redakce
Další číslo Sborových zpráv
vyjde 1.11. 2015
Uzávěrka 26.10. 2015
Info: Ida Kadlecová
tel: 736 207 644
email: idulince@gmail.com
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