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Úvodník: Příběh ruiny
Bývala jsem zámečkem u silnice. Ve mně  to žilo. Slavnosti, 

svatby,  plno  života  a  veselí.  Lidé  se  ve  mně  setkávali  a 
radovali.

Jak šel čas, vše sláblo, až to utichlo. Něco se pokazilo. Prach, 
špína a plíseň byly najednou všude. Zkáza mě pokryla celou. 
Nakonec jsem byla jen troskou.

Můj  majitel  se  zhrozil.  Říkal,  že  mě  už  nikdo  nespraví. 
Nechal mě rozpadnout se. Nikdo o mě už nestál.

Pak  se  něco  stalo.  Přišla  nová  naděje!  Objevil  se  kupec. 
Slyšela jsem jeho slova:

„Tuhle ruinu kupuji. Celou ji opravím a vrátím do ní život. 

Bude zase krásná, bude k nepoznání.
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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 

4.12. ADVENTNÍ SETKÁNÍ 
SENIORŮ,17HOD U 
BLAŠKOVÝCH

11.12. VEČER MODLITEB A 
CHVAL, 19HOD, SBOR CB 

12. 12. “PROČ JSME VŮBEC 
TADY?”SBOROVÁ DISKUSE 
17HOD, SBOR CB 

20. 12. DĚTSKÁ VÁNOČNÍ 
SLAVNOST, 9:30, MALÁ 
SCÉNA 

24. 12. “PŮLNOČNÍ 
BOHOSLUŽBA” S 
KONCERTEM SLÁVKA 
KLECANDRA, 22HOD, SBOR 
CB 

TENTO MĚSÍC PRO NÁS 
UKLÍZÍ:  
5. - 6.12. ŠEDOVI 
12. - 13.12. LEJSEK+PÁVEK 
19. - 20.12. MLÁDEŽ
26. - 27.12. DOSTÁLKOVI 

Foto Daniela 
Horáčková
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Chcete za ni víc, než  jste řekli? Nevadí. Je mi jedno, kolik 

stojí.  Zaplatím  za  ni  všechno,  co  je  potřeba.  Dám  za  ni 
všechno,  co  mám.  Celou  ji  obnovím.  Vidím  ten  lesk, 
nádheru,  do které ji  obléknu. Bude hezčí,  než  byla kdysi.“ 
Byli jsme tou ruinou, já i Vy. Díky, Ježíši, žes nás vykoupil.

& Daniela Horáčková

Romské evangelizace na Borku! 
Milí bratři a sestry, 

v0posledním  měsíci  se  událo  více  věcí  v0záležitosti 
evangelizací na Borku )ano, čtete správně!* a pokusím se Vám 
nyní dle vzoru evangelisty Lukáše vše popořadě vypsat. 

První informaci, že má někdo na srdci Romy v Borku, jsem 

zaznamenal  začátkem  října  od  aktivní  křesťanky  z  BJB 
Vysoké  Mýto  Moniky  Bakešové,  s  níž  se  známe  z 
modlitebních setkání a dalších akcí. Osobně se angažovala v 
pomoci misijní činnosti romského evangelisty z Otrokovic, 
Rudy Gábora. Každou sobotu většinou ve 13. hod mají prý 

shromáždění  ve  společenské  místnosti  v  osadě  Husova  ve 
Vysokém Mýtě,  kde  kdysi  působila  Naděje  podobně  jako 
v0České Třebové. 

Na konci září tam měli 14 křtů Romů, z toho 3 křtěnci přijeli 
z  Jablonce  nad  Nisou.  Tam  je  totiž  také  romská  věřící 

skupina  a  chválící  skupinka  Romů,  která  přijela  s  nimi.  V 
Jablonci prý měli nedávno v kulturním sále romský koncert 
chval, na nějž přišlo 600 lidí. 

Dovolte  mi  poznamenat  z  mé  osobní  historie,  že  v  Jablonci  nad 

Nisou  jsem  působil  v  letech  1995#2001  jako  vedoucí  oddělení 

sociálních  dávek.  Patrně  řadu z  těch  Romů  znám,  nebo  oni  mě… 

Ovšem  tehdy  tam  žádní  věřící  Romové  nebyli!  Město  mě  tehdy 

vyslalo sem do České Třebové, abych se jel podívat na dílo místní 

Naděje v Borku ( prý je to cosi velmi pozoruhodného. Tehdy jsem se 

poprvé setkal s*Jirkou Grundem…
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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. 
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Monika mi tyto věci sdělila proto, že bratr Ruda měl v srdci 

touhu  posloužit  evangeliem  i  Romům  v  našem  regionu.. 
Informoval jsem tehdy o této iniciativě naše starší. 

O pár  týdnů  později  se  věci  pohnuly  nečekaně  vpřed:  při 
cestě z Vysokého Mýta evangelizační tým zavítal do Borku, 
mají tam nějaké příbuzné )Romové mají všude příbuzné...* a 

setkali se s vedoucím Naděje. Ten jim hned domluvil, že zde 
mohou mít poslední říjnovou sobotu evangelizaci. Avšak ten 
bratr-evangelista  Ruda  Gábor  dva  dny  před  naplánovanou 
evangelizací překvapivě ve svých 47 letech zemřel na infarkt. 
Vypadalo to jako fiasko. 

Avšak na konci listopadu se mi Monika ozvala znovu: „Smrt 
Rudy nás posilnila a sjednotila tak, že máme mnohem větší 
touhu  jít  předávat  Boží  poselství  dál.  Dominik,  jeho 
sedmnáctiletý syn, převzal vedení a oslovil několik romských 
pastorů a evangelistů a má na srdci pokračovat v tom, co tu 

Bůh začal.“

A tak se 28. listopadu, v0sobotu od 14 hodin skutečně konala 
evangelizace na našem Borku! Skupina přijela se zpožděním a 
čekalo na ni asi 25 dětí a mladých. Přijelo asi 7 bratří ze sboru 
Živé  světlo  ze  Vsetína,  včetně  pastora,  a  mladý  Dominik 

Gábor. Postavili  ozvučovací aparaturu a elektrické varhany. 
Následně  pak  sloužili  nádherným  zpěvem  a  chválami, 
většinou  v  romštině.  Chvály  prolínaly  jednotlivé  vstupy  se 
slovem kázání či svědectvími po dobu asi tří hodin. 
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Nedělní bohoslužby

Č. TŘEBOVÁ  
[9:30]

ÚSTÍ N. O. 
[10:00]

MLADKOV 
[14:00]

ŽAMBERK 
[14:30]

13.12. R.Staněk R.Staněk

20.12. dětská vánoční slavnost P.Kadlec

24.12. R.Staněk, ve 22hod!

25.12. R.Staněk, Boží hod vánoční R.Staněk

27.12. R.Hubl

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 
9.12. v 17:30 u Horáčků 
15.12. v 19 u Váňových 
Info: Ida Kadlecová 
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Spolu s týmem z Moravy zde byli i 3 zářící romští věřící 2 Giňovi z Vysokého Mýta. Mladý René 

vydával svědectví a mluvil o velmi drsném životě, který vedl až do obrácení, a o tom, jak jej Bůh 
přivedl k sobě. Giňovi byli křtěni letos v září, otec a maminka se po obrácení teprve vzali, do té 
doby žili ve volném svazku. Mají sedmiletou vnučku.  
Po  celou  dobu  nebyl  žádný  problém  s  pozorností  či  kázní,  děti,  mladí  i  dospělí  pozorně 
poslouchali  a  zapojili  se  s  chutí  i  do  zpěvu.  Postupně  přicházeli  další  posluchači:  kromě  asi 

pětadvaceti dětí přišlo asi 10-15 dospívajících a možná 12 dospělých. Slovo, byť neumělé a někdy 
velmi dynamické )chvilkami ne úplně srozumitelné* se evidentně zapisovalo do srdcí posluchačů. 
V centru všeho zvěstování byla jednoznačně  proměňující moc Ježíše Krista jako Spasitele. Na 
výzvu pak reagovala zjevně dotčená dívka a veřejně se modlila na kolenou. Na závěr proběhly 
rovněž modlitby za uzdravení a konkrétní potřeby. Já jsem na nějakou chvilku potřeboval odjet, 

dám tedy slovo Davidu Smyčkovi, který s námi byl celou dobu a popsal svými slovy, jak věci viděl:

„Atmosféra v hale byla velmi ,hustá´ a postupně mezi nás zvenku přicházeli jednotliví dospělí, 
které přiváděli děti, nebo je přilákal hluk… Po jednotlivých písních začaly přistupovat nejprve 
malé děti. Jedno prosilo o modlitbu za vyléčení z rakoviny, jeho matka plakala opodál. Přihlásila 
se i mladá slečna, která neměla žádné problémy, ale chtěla se stát křesťankou. Po požehnání a 

modlitbě  se přihlásil  plačící  mladý  muž.  Vyznával,  že mu zemřelo již  pět  dětí,  poslední mělo 
nevzhledná růstová postižení, ale on i s partnerkou fetovali.  Poklekl, s ním i pastor a někteří 
zpěváci,  vložili  mu ruce na ramena a modlili  se za něj.  Muž  štkal,  pastor ho zvedl z kolen a 
řekl: ,Ty tady budeš pastorem. Nejprve se vyučíš Ježíšovu učení a pak tu budeš sloužit! Prosím 
všechny, aby se s námi za to společně modlili, aby mu Pán dal k jeho úkolu sílu. Cítíme, že tu 

začíná  nové  dílo.´  Po písních vyzval  přítomné,  zda  chtějí  něco říci.  Vystoupil  kazatel  Církve 
bratrské z města a  sdělil,  že se před více jak čtyřiadvaceti  lety v  lese nad Borkem modlil  za 
obrácení  zdejšího  romského  gheta.  Zatleskali  jsme  mu...  Přistupovali  další  zájemci  o  osobní 
rozhovor a rozdávaly se kapesní Nové zákony a další tiskoviny.“ 
Jak vidíte, na shromáždění se objevil také náš kazatel Rosťa Staněk a promluvil k přítomným.. 

Byla to velmi mocná chvíle.  V první polovině  zde byl  rovněž  Petr Kadlec a Ondra Svoboda. 
Někteří  mladí  budou  potřebovat  další  kontakt.  Romové  dávali  najevo,  že  si  opravdově  váží 
přítomnosti  nás  „gadžů“  na  shromáždění.  Dojemná  chvíle  nastala,  když  David  Smyčka  držel 
Renému  Giňovi  při  svědectví  mikrofon,  protože  René  s  ním  příliš  mával.  Kromě  nás 
jmenovaných byla  přítomna také  Monika  Bakešová  se  svou dcerou.  Byla  zde  i  další  sestra  z 

Vysokého Mýta, která se tam zapojuje intenzivně do služby Romům, sama má totiž v žilách část 
romské krve. Po shromáždění se věnovala rozhovorům s některými účastníky.  
Veřejně zde také bylo několikrát řečeno, že tento služební tým nenechá věci být 2 nemohou jen 
tak posloužit a pak zájemce opustit. Mají v nejbližší době touhu jezdit sem asi jednou za měsíc. 
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Zachytil jsem na video některé chvály:  

https://www.youtube.com/watch?v=dRHOMsM5FRU 
https://www.youtube.com/watch?v=0BtjWRj63rw  
A pak jen malé úseky ze svědectví Reného: 
https://www.youtube.com/watch?v=XiA-0n2Zi8Y 
https://www.youtube.com/watch?v=20eRn3b1FDo 

Osobně sleduji toto dění s vděčností, bázní Boží i očekáváním. Bůh jednal skrze nádherné romské 
bratry  přímo  v  srdci  Borku  a  věřím,  že  místní  lidé  prožili  kus  navštívení  jako  lid  sedící  v 
temnotách, který spatřil ve tvářích svých bratří veliké světlo. & Petr Horáček

„Proč jsme vůbec tady?“ 
S touto otázkou otevíráme společný rozhovor napříč sborem a zveme vás na sobotu 12. 12. 2015 od 
17:00 do naší modlitebny. Zveme všechny členy i přátele a hosty sboru, každého, kdo má zájem, 

ale zvlášť  stojíme o aktivní spoluúčast vedoucích služeb. Podnět k tomuto setkání dal  Martin 
Horák a staršovstvo jeho iniciativu velmi uvítalo. 

Cíle máme tyto:

Zamyslet se nad skutečností, že církev je zde k oslavě Hospodina a má plnit roli „světla a soli“ v 
kontextu naší kultury, našeho regionu, našeho životního časoprostoru.

Hledat Boží vedení v našem podorlickém kontextu, kdy nám Pán svěřil mnohé hřivny a zcela jistě 
připravil i nejednu cestu, jak tyto hřivny rozmnožit.

Pročechrat naše myšlení, ztišit se k naslouchání Bohu a k Jeho chvále. 

Shromáždit  podněty  k  utváření  společné  vize,  společných  plánů  i  naší  duchovní  vzájemnosti 
)modlitby, služba, podpora*.

Nalézt podobu/atmosféru, jakou bychom chtěli vtisknout našim vnějškovým projevům )misijním 
akcím, bohoslužbám, podobě sborového domu, spolupráci s ostatními církvemi i městem, atd.

Téma zapadá i do kontextu příprav voleb staršovstva )6. 3. 2016*. Když si ve sboru ujasníme naše 
poslání, bude nám jasnější, koho chceme mít ve vedení, aby toto poslání svou službou pomáhal 
naplňovat.  Náplní  setkání  bude moderovaná diskuse,  směrovky z  Bible,  demografické údaje  o 

městě, modlitby, chvály. Prosíme, rezervujte si tento čas a už přemýšlejte o svých podnětech.

- & Za staršovstvo Rosťa Staněk
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Pozvání na večer modliteb a chval 
Přijdte  se  zúčastnit  večera  plného  chválení  a  uctívání 

Hospodina, ztišení a kodliteb za naše společenství, naše město 
a  region,  za  náš  stát,  aktuální  situaci  ve světě  a  další  tíživé 
situace  osobní  či  celospolečenské.  V púátek  11.  prosince  v 
19hod 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 a Iva Svobodovi

Konec Sborových zpráv? 
Milí moji v Kristu, prosincové Sborové zprávy jsou o jednu neděli 
zpožděné,  protože  se  již  třetí  měsíc  za  sebou  stalo,  že  v  týdnu 
uzávěrky  nemám jediný  článek  k  otisknutí.  Neberte  to,  prosím, 
jako nějakou výčitku, nebo další úkol ke splnění, ale jako podnět k 
debatě,  jestli  už  třeba  nejsou  sborové  zprávy,  nebo  ta  funkce, 
kterou  teď  plní  -  sborový  informačník  -  možná  přežité, 
nepotřebné? Poslední tři čísla do zpráv kopíruji data z Infosýpky 
)upřímně za ni děkuji*, píšu úvodník a manžel dodá článek, pak SZ 
na  své  náklady  vytiskneme a  distribuujeme jako  další  hromádku 
informací  do  tohoto  velmi  informovaného  světa,  to  mi  nedává 
úplně smysl. Možná by měly mít jiný obsah? Jinou periodu?

Pokud se shodneme, že nám stačí Infosýpka, nedělní oznámení a 
nástěnky,  můžeme  toto  číslo  prohlásit  např.  na  nějaký  čas  za 
poslední a pro rok 2016 už Sborové zprávy netisknout.

Děkuji vám za pozornost a budu velmi ráda za vaše reakce. Můžete 
o tom třeba napsat článek do sborových zpráv :* &  Ida 
Kadlecová
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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 

BAKOVNÍ SPOJENÍ 
1321861359/0800 

WEB  
www.cbctrebova.cz 
Informace: Jan Svoboda 
mail: freej.freej@gmail.com 

Redakce 

Další číslo Sborových zpráv 
vyjde, dá -li Pán 3.1. 2016 
Uzávěrka 28.12. 2015 
Info: Ida Kadlecová 
tel: 736 207 644 
email: idulince@gmail.com


