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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: 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

Pozvání na večer modliteb a
chval
Přijďte se zúčastnit večera plného uctívání a chválení
Hospodina, ztišení a modliteb za naše společenství, naše
město a region, za náš stát, aktuální situaci ve světě a další
tíživé situace osobní či celospolečenské. V pátek 11. prosince v
19:00 v modlitebně CB.
— Ondřej Svoboda

Hledáme byt
Milí čtenáři sborových zpráv, hledáme byt v České Třebové
nebo Ústí nad Orlicí, kam bychom se mohli přestěhovat. Naše
ideální představa je menší byt v centru (1+1, 2+1 apod.) s
dobrou dostupností na nádraží, ale ne u trati ani u rušné
hlavní silnice. Ideálně v rodinném domě s kouskem zahrady,
ale může být i v panelovém či bytovém domě. Hledáme i na
internetu, ale nabídka není tak velká a jen pomalu se mění,
někdy je to lepší přes známé. Hledáme spíše podnájem, ale
zajímají nás i nabídky ke koupi. Za jakékoliv nabídky, rady, tipy
či doporučení budeme vděčni.
— Jenda Svoboda a jeho choť, Iva Svobodová II.

BAKOVNÍ SPOJENÍ
1321861359/0800
WEB
www.cbctrebova.cz
Informace: Jan Svoboda
mail: freej.freej@gmail.com
Redakce
Další číslo Sborových zpráv
vyjde 6.12. 2015
Uzávěrka 30.11. 2015
Info: Ida Kadlecová
tel: 736 207 644
email: idulince@gmail.com
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SBOROVÉ ZPRÁVY
zpravodaj Církve Bratrské v České Třebové, Ústí nad Orlicí, Mladkově a Žamberku

Verš pro rok 2015

"Hospodin je mé
světlo i má spása,
koho bych se bál?
Hospodin je záštita
mého života, koho
bych se lekal?"

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

Aktuality

Žalm 27:1

3.11. CHLAPSKÉ SETKÁNÍ OD 20:10 U BLAŠKOVÝCH
24. 11. OFIRIKA – PŘEDNÁŠKA
R. STAŇKA O SÚDÁNU, OD
17HOD, EKOCENTRUM
PODORLICKO
25. 11. PLUTO NÁM
ZACHRÁNIL ŽIVOT PŘEDNÁŠKA O
HOLOKAUSTU, OD 18HOD,
MALÁ SCÉNA V ÚSTÍ NAD
ORLICÍ
29. 11. ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU V
MLADKOVĚ V 16HOD
TENTO MĚSÍC PRO NÁS
UKLÍZÍ:
7. - 8.11. STRÁNŠTÍ MLADŠÍ
14. - 15.11. JASANŠTÍ
21. - 22.11. MATĚJKOVI
28. - 29.11. HORÁČKOVI

Foto a výběr verše:
Eliška Horáčková

Úvodník
25.10.2015 si připomínáme 90leté výročí založení našeho
sboru. Přesto, že nás bratr kazatel nedávno upozorňoval, že
kromě dětí a starých lidí nikdo nemá čas, tak nám udělala
velkou radost mládež, která projevila zájem, tedy i čas
projevit vděčnost, radost, jak z těch skrovných začátků
vyrostl fungující sbor. Projevit radost nad skutečností, jak nás
Bůh provedl krizemi (např. zrušení sboru, tragická úmrtí,
možná i pubertami). Dominující jsou však požehnání, což
zažíváme i v současnosti. Ano, nejsme závislí na výročí,
můžeme se radovat z každého dne. Do dalších dnů můžeme
jít s novou nadějí. Nenechme si ji ničím a nikým vzít.
Můžeme se těšit, co vše má pro nás Bůh připravené. Že s
námi počítá. Mysleme na to, že společná radost bývá větší,
když někdo chybí, není to ono. Toto 90leté výročí je spojeno
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Pravidelná setkání
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
Neděle v 9:00
Informace: R.Staněk
BESÍDKA
Neděle 9:30
Informace: Petr Svoboda
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
Aleny Krásové
Info: František Matějka
SKUPINKA ŽEN
11.11. v 17:30 u Horáčků
17.11. v 19 u Váňových
25.11. v 17:30 u Horáčků
1.12. v 19 u Staňků
Info: Ida Kadlecová

budeme ubytováni jen my. Mezi troufalostí a kroky víry je
někdy těžko rozeznatelná hranice...
Termín pobytu se nabízel naopak sám. Víkend na konci září,
prodloužený o den státního svátku, jasná volba! Od počátku
bylo naším záměrem sestavit program co nejpestřejší, a to je
samozřejmě snazší u čtyřdenního pobytu. Pestrost programu
je ale nutně závislá na ochotě účastníků zapojit se do jeho
realizace. Měli jsme za to, že kdyby vše mělo zůstat na
bedrech jen menšiny z nás, bylo by to neúnosné a vlastně i
nezdravé – pro tu zapojenou menšinu i nezapojenou většinu.
Zůstávala ale otázka: jak motivovat k spoluúčasti na něčem,
když podoba toho něčeho bude závislá právě na míře té
spoluúčasti? Nezbývalo, než se spolehnout, že slepice snese
vejce, ze kterého se sama vyklube. Tedy že budeme počítat s
něčím, nač nemáme kapacitu, abychom to zvládli.
Požádali jsme Vás tedy v červnu o konkrétní náměty na
náplň programu a po prázdninové proluce jsme Vás v září
seznámili s naší představou. Množství neznámých v rovnici
zůstávalo ale stále vysoké. Z různých pobytů pěstounských
rodin však máme zkušenost, že ideální je, podaří-li se
vyváženě namixovat zdánlivé protiklady. Toho jsme se chtěli
držet i při sestavování programu sborového víkendu.
Strukturovaný harmonogram i volný čas. Hutné duchovní
programy i „neduchovní“ zábava. Čas trávený všichni spolu i
čas trávený ve věkově oddělených skupinách. Ranní ztišení i
večerní klábosení. Mám opravdu radost z toho, že takový

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

MLADKOV ŽAMBERK
[14:00]
[14:30]

1.11.

R.Staněk, VP

ČT

8.11.

R.Staněk

R.Staněk

15.11. R.Staněk

J.Geldner

P.Kadlec

22.11. ?
29.11. ?

R.Staněk
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mix se nám společně nakonec podařilo namíchat – a znovu děkuji Vám všem, kdo jste se na tom
všem aktivně podíleli. Zde je třeba podotknout, že velmi dobře rozumíme i tomu, že někdy
člověk prochází obdobím, kdy nemá energii dávat a potřebuje spíš čerpat. I o tom je ale zdravá
církev.
Chci poděkovat Také těm z Vás, kteří jste nám vyplnili zpětnou vazbu. Nebylo Vás ale mnoho,
takže nějaké objektivní soudy z toho asi neplynou. Příští víkendovka by mohla být za rok na
podzim, ale svatý Václav bude ve středu, takže jen 3 dny, anebo až na konci října o prodlouženém
víkendu? Poutní dům se osvědčil, ale najdete-li někdo něco jiného, proč ne?
Kubátovi prý zvládli organizaci na jedničku, ale budete-li se toho chtít zhostit někdo jiný, s chutí
do toho, rádi Vám i pomůžeme. Ve zpětných vazbách bylo i několik konkrétních námětů na
program, ale samozřejmě ne vše se může do víkendu vejít. A děkujeme i za kritické připomínky,
ale jsou i nedokonalosti, kterým se nelze vyhnout – viz výše o té slepici. Největší dík ale patří
Bohu. Sborový víkend byl dobře stráveným časem s Vámi a věřím, že i s Ním.
— Jiří a Marta Kubátovi

Část srdce v Africe
Když jsme se s Dájou na jaře představovali sboru, dostal jsem otázku ve smyslu, když bych se tu
stal kazatelem, co bych si s sebou přitáhl? Přiznal jsem, že jedna z těch věcí je misie v Africe.
Odpověděl jsem jen v pár větách, a tak je, myslím, na čase, abych vysvětlil víc.
Před 11 lety jsem byl poprvé na misijní výpravě v Ugandě a tak mě to chytlo, že od té doby jsem
jezdíval zhruba jednou za 2 roky, napřed do Ugandy, poté do Jižního Súdánu. Dlouhodobě v tom
rozpoznávám část Božího povolání, které mi Pán průběžně potvrzuje. Dřív jsme jezdívali pod
hlavičkou o. s. Isachar, regionálního sdružení CB a KS ze severních Čech. Letos došlo k
organizačním změnám, založili jsme Spolek pro Jižní Súdán, ve kterém jsem s MUDr Vítem
Šmajstrlou a s Davidem Florykem, oba z KS Ostrava, a s Rosťou Heczkem z CB Elim Písek.
Klíčovou osobou v Jižním Súdánu je pro nás bratr Bernard, biskup anglikánské církve ve
Východní Equatorii, se kterým spolupracujeme už řadu let. Právě za ním jsem se vydal v říjnu,
dali jsme si sraz v Kampale, hlavním městě Ugandy. Projednali jsme všechny organizační změny,
předal jsem mu sponzorské dary na platy tří služebníků, které podporujeme, pak kufr plný léků a
dárků pro děti (podporujeme malou kliniku a sirotčinec), a pak jsme hlavně plánovali, jednak
dlouhodobou strategii, a jako nejbližší krok misijní výpravu, kterou chystáme na první tři týdny
v lednu 2016. V týmu je nás 7, hlavní náplň bude vyučování kazatelů, vedoucích služeb mužů a
žen, učitelů nedělních besídek,… To teď chystáme.
Za léta misie v Africe jsem zjistil, že ono to má svůj blahodárný efekt i tady u nás doma. Jednak je
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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.
Modleme se za naši vládu a lidi,
kteří mají v naší zemi moc, aby
jim Bůh dával moudrost, bázeň
z Něho a měkké srdce.

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.

se zakladatelem sboru A.Kostomlatským, který stál i u stavby
naší modlitebny. I jeho výročí narození si v říjnu
připomínáme. Je pochován na hřbitově v Č.Třebové, kam
jsme se vydali na vzpomínkovou procházku.
— Josef Geldner

Ohlédnutí za sborovou víkendovkou
Řeknu Vám – není to vůbec jednoduché převzít organizaci
něčeho, co fungovalo dobře, od někoho, kdo to dobře dělal.
Začali jsme ale na jaře s Martou pociťovat, že nazrál čas na
další víkendový pobyt našeho sboru, a protože bylo zřejmé,
že zejména Viktor nemá z pochopitelných důvodů energii
momentálně pokračovat, a protože máme s Martou rádi
extrémní výzvy, nabídli jsme se, že se o to pokusíme.
Ostatně, příprava programu pro sborovou dovolenou stála
kdysi dávno, ještě v pardubickém KS, na počátku našeho
vztahu. A navíc, mohu-li to tak říci, jsme tak trochu Vašimi
dlužníky. Předchozí sborové víkendovky byly pro nás totiž
velkým požehnáním, neboť i díky nim jsme mohli po našem
příchodu z Litomyšle vplout mezi Vás a cítit se od Vás vřele
přijati. Viktore, Radku, sbore, díky.
Začali jsme tedy plánovat. V těch plánech byla ale spousta
neznámých. Kolik lidí bude vůbec o nějaký společný pobyt
stát? Hledat vhodný objekt, když neznáte počet účastníků,
zavání pěknou blamáží. Vsadili jsme však na to, že s
příchodem staronové kazatelské rodiny by zájem nemusel
být tak malý, jak se zdálo z Vašich počátečních reakcí. Místo
konání pobytu se nakonec Martě podařilo nalézt vlastně
náhodou. Když už po řadě marných pokusů nevěděla, kam se
ještě obrátit, a hodiny trávené prohlížením internetových
stránek, ani četné telefonáty a e-maily nevedly k zvolání
„Heuréka!“, po zoufalé modlitbě jí vytanul na mysli Poutní
dům. Jednání s provozovateli a prohlídka na místě nakonec
vyústila v drzý příslib, že nás bude více než 50, kteréžto číslo
znamenalo příznivější ceny a také jistotu, že v objektu
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to dobré pro duchovní zdraví našich sborů, když naše služba má přesah do zahraniční misie. A pak
jsem zjistil, že to je skvělý misijní nástroj právě u nás v české kotlině. Na přednášku o Bibli mi
nikdo nepřijde, ale na cestopisné přednášky lidi chodí rádi, a sami si o ně říkají. A pak jim nevadí,
že to je šmrncnuté křesťanstvím. Mám zkušenost, že právě na to se v diskusích ptají. První
přednáška, kterou jsem domluvil s Hankou Grundovou, je naplánovaná na 24. listopadu 2015
v 17:00 v Ekocentru Podorlicko, Podbranská 959, Česká Třebová. Další můžu mít v Ústí,
v Lanškrouně,… stačí se domluvit.

—- Rosťa Staněk

Uctění památky bratra Kostomlatského
V neděli 25. října u příležitosti výročí 90 let založení Sboru Církve bratrské v České Třebové
proběhlo uctění památky bratra Kostomlatského, kazatele Církve bratrské, který začínal i končil
svou kazatelskou činnost právě České Třebové, a který je pochován na českotřebovském hřibově.
Bratr Kostomlatský se zasloužil o stavbu naší modlitebny v letech 1924-1925. U hrobu jsme
vzpomínali na Boží činy skrze bratra Kostomlatského, zazpívali několik písní a pronesli modlitby.
— Ondřej Svoboda
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