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Narozeniny 

1.2. Petr Horáček, 2.2. Jolana Svobodová, 5.2. Zuzanna Kadlecová, 
7.2. Nikola Kubátová, 11.2. Ilona Stránská, 14.2. Iryna Matějková a 
Martin  Váně,  16.2.  Filip  Blaško,  17.2.  Ivana  Váňová  a  Samuel  
Svoboda, 18.2. Hynek Chráska, 19.2. Jonáš Krása

Všem těmto sestrám a bratrům přejeme Boží  požehnání, lásku a 
pokoj  v srdci.  I  Vy můžete využít  této příležitosti,  přidat  se ke 
gratulaci a udělat tak radost svým blízkým.

 Verš k narozeninám:  

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,

ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Nu 6,24-26

—- připravila Maekéta Doležalová

Oznámení z redakce 

6.března.2016 TO přijde! 

Jako třetí milý bod na programu po setkání členů a volbách starších 
se 6.března můžete těšit na zbrusu novou podobu Sborových zpráv. 
Jiný  název.  Pestřejší  obsah.  Vaše  nápady.   Zaměření  na  budování 
našeho společenství, našich vztahů. My všichni spolu, zase jinak a 
nově .  Co  se  nevyvíjí ,zmírá.  Pojďme  dodat  chuť  našemu 
společenství.  Jak?  Nechte  se  překvapit.  Na  dárku  pro  vás/nás 
všechny se pilně pracuje...

—- Vaše redakce
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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 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 
1321861359/0800 

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

Redakce 

Další číslo Sborových zpráv 
vyjde, dá -li Pán 6.3. 2016 
Uzávěrka 29.2. 2016 
Info: Ida Kadlecová 
tel: 736 207 644 
email: idulince@gmail.com
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Máme s muslimy stejného Boha? 

„Co  je  to  za  otázku?“  podivil  jsem  se,  když  se  tato  řešila  na 
sociálních sítích. „Jistěže NE!“ odpověděl jsem si na první dobrou. 
Ač se v Koránu představuje jménem Milosrdný, v praxi to tak 
věru  nevypadá.  Přinejmenším  s islamisty  bych  se  na  stejném 
Bohu  těžko  shodl.  Pak  jsem se  ale  nad  svou  odpovědí  trochu 
zamyslel. (To já občas dělám – i když jako každý ne moc často). Co 
ta  odpověď  znamená?  Nemáme  stejného  Boha  -  máme  tedy 
jiného?  My a oni? Ale Bůh, má-li být Bohem a ne jen bůžkem, 
může být jenom jeden. Muslimové tedy nemohou mít jiného Boha 
a  odpovědí  na  onu  otázku  musí  být  v jistém  smyslu  ANO. 
Přinejmenším proto,  že  nejen  my  a  oni,   ale  i  všichni  ostatní, 
dokonce i ateisté jsme tím stejným Bohem byli stvořeni a jednou 
před tím stejným Bohem budeme skládat účty. Pak jsem se ale i 
nad  svou  druhou  odpovědí  trochu  zamyslel.  (Vždyť  jsem Vám 
říkal, že to občas dělám…). Mít na jednu otázku odpověď ANO i 
NE asi nebude tak docela v pořádku, že? Jistě, dá se to rozetnout 
snadno  –  my  Boha  máme,  zatímco  ti  druzí  mají  jen  bůžky, 
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SBOROVÉ ZPRÁVY 
zpravodaj Církve Bratrské v České Třebové, Ústí nad Orlicí, Mladkově a Žamberku

Verš pro rok 2016 

 Dej mi poznat svoje cesty, 
Hospodine, uč mě chodit po 
svých stezkách.— Žalm 25:4 

Aktuality 

14.2. KARNEVAL NA LEDĚ, NA 
ZIMNÍM STADIONU V ÚSTÍ 
N.O. OD 14 HOD 

18.2. JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA 

27.2. CO UDRŽÍ DNEŠNÍ 
MANŽELSTVÍ A RODINU 
KONFERENCE V CB PRAHA 
SMÍCHOV. 

5.3. SVATBA ELIŠKY 
HORÁČKOVÉ A ADAMA 
ZEISKA 

6.3. VÝROČNÍ ČLENSKÉ 
SHROMÁŽDĚNÍ S OBĚDEM A 
ŘÁDNOU VOLBOU 
STARŠOVSTVA OD 14:00. 

TENTO MĚSÍC PRO NÁS 
UKLÍZÍ:  
6.-7.2. MLÁDEŽ 
13.-14.2. HUBLOVI 
20.-21.2. CHRÁSKOVI 
27.-28.2. HORÁKOVI 

Věřte, že všecko, oč v modlitbě 
poprosíte, je vám dáno a budete to 
mít.                Marek 11,24
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nepřesné karikatury, ne-li  přímo démony. Ta odpověď  je ale tak 
snadná, až je laciná. Jistě ji má na rtech i pošetilec s výbušninou 
kolem pasu a kalašnikovem přes rameno. A pak jsem si toho všiml. 
V té otázce je ještě jedno slovo. Slovo, které se ale do té otázky 
vůbec nehodí. Sloveso MÍT. Mít mohu cokoli a s tím třeba i tu 
jistotu, že já mám originál, kdežto ti druzí mají jen plagiát. Lze 
však  Boha  takto  mít?   Máme  s muslimy  stejného  Boha?  Tak 
určitě, muslimové Boha nemají, ale nemáme ho ani my. Ta otázka 
v úvodu vlastně nedává smysl, a proto nemá smysl ani přít se o 
správnou  odpověď.  To  jen  On  může  MÍT nás  –  mě,  Tebe  a 
nakonec proč ne i je? Bůh nikomu nepatří, my však smíme patřit 
Jemu. Vždyť „Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, 
kdo na něm sídlí“ (Ž 24,1). —- Jirka Kubát

Rozhovor  s  členem  našeho  společenství:  Můj  hrdina 
Vinettou 

Jméno:Eliška Horáčková 

Po vo lán í :  a d m i n i s t r a t i v n í 
prácovnice v nadaci

1. Čím se zabýváš nejraději? Čtením 
hezké  knihy,  výlety  do  lesa, 
pojídáním čoklády. 

2 .  Čeho  s i  cen í š  u  p řáte l ? 
Otevřenosti, vzájemné důvěry.

3.  Co  nejvíce  obdivuješ  z  Božího 
stvoření? 

Kočky :) přírodu, zvířata, lidi. 

4.  Máš  nějakého  oblíbeného  hrdinu?  Vinnetoua,  Davida, 
Batšebu. 

5.  Co pro Tebe bylo nejdůležitější  při  přijmutí  Ježíše Krista  do 
života? 

Když jsem pochopila, že mně Bůh miluje, a že Jeho lásku 
ke mně nemůže nikdy změnit žádný můj čin, žádná chyba 
nebo nedostatečnost. 

6. Vaše motto/vzkaz bratrům a sestrám. 

Motto: V poslední době se mi líbí verš z Přísloví 14,4: "Kde 
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Modlitby 

Prosme za lidi prchající ze svých 
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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Pozvánky 

13.2. Evangelizace v nízkoprahovém zařízení na Borku. Začátek ve 14 h.

14.2. Karneval na ledě v Ústí nad Orlicí. Začátek ve 14 h. Podrobnosti na plakátku

20.2. Cesty obnovy - konference na téma „Veritas – pohlédnutí pravdě do očí“. Přihlášky do 31.ledna 
prostřednictvím kazatele. Více na  http://www.cestaobnovy.cz/.

27.2. Co udrží dnešní manželství a rodinu - konference OMARu v CB Praha Smíchov. Více na http://
portal.cb.cz/oznameni.

12.-13.3. PŘIHOŘÍVÁ v Kutné Hoře na téma „Bezpečné místo“. Konference CB pro všechny generace. 
Termín pro přihlášení za sníženou cenu 300 Kč do 15. února 2016. Více na http://cb.cz/prihoriva

16.3. Jižní Súdán – přednáška R. Staňka. Od 18:00 v Ústí nad Orlicí.

20.3.  Společný  sborový  den  v  Litomyšli.  Nejen  dopolední  shromáždění,  ale  i  oběd  a  odpolední 
program. Podrobnosti budou upřeněny.Více na http://portal.cb.cz/oznameni.

25.3.  Existuje  život  po  životě?  -  přednáška  Jana  Boštíka  o  prožitku  klinické  smrti.  Od  17:00  v 
Mladkově. Více na  http://www.klinickasmrt.cz/.

14.4.  Marnotratné  putování  -  vystoupení  profesionálního  křesťanského  baletního  souboru   Ballet 
Magnificat  z  USA inspirované  biblickým  příběhem.  Šenberovo  divadlo  ve  Vysokém  Mýtě.  Více  na 
www.facebook.com/cbctrebova.

15.-17.4. Nové nadechnutí 2016 - relaxační víkend pro ženy sloužící v církvi a pro manželky  pastorů, 
kazatelů,  starších  a  dalších  církevních pracovníků.  Svratka,  okres  Žďár  n.  S.  Téma je  "Odpočinek ve 
vztazích".  Duchovní  program  povedou  D.Staňková,  P.  Šimmer  a  L.  Pellmannová.  Více  na  http://
www.kmspraha.cz/akce-aktivity/nove-nadechnuti

23.4. Děti dneška - konference Dětského odboru CB v Praze Soukenické. Více na http://www.cb.cz/deti.

Poděkování 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří věrně vykonávají službu nedělního pohoštění. Díky němu 
je naše sdílení po shromáždení ješte příjemnější.

Hlavní dík patří Dostálkovic týmu a také Hance Uhrové, která nás často mile překvapí dobrotou ze své 
kuchyně.  Činí  tak velmi nenápadně  a  skromně.  Dělávala  to tak tetička Beranová.  Vzpomínáte na její 
moravské koláče? Děkuji též všem, kteří po našem hodování uklízejí. S přáním radosti a pokoje v srdci

—- Petra Blaško
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Zajímavosti z křesťanského světa:   

USA: Víra a prezidentské volby 2016 

Ve Spojených státech amerických, kde se více než tři čtvrtiny obyvatelstva označuje za křesťany, hraje 
náboženské vyznání  prezidentských kandidátů  velkou roli.  Maraton voleb 45.  amerického prezidenta 
vypukne již v únoru a vyvrcholí o deset měsíců později, kdy se Američané dostaví k volebním urnám.

Z dat  americké agentury Pew Research Center  vyplývá,  že ateismus prezidentských kandidátů  značí 
nevýhodu – celých 51 % voličů by podpořilo spíše kandidáta, který věří v Boha, zatímco pouze 6 % by 
dalo hlas spíše nevěřícímu. Rozdíly v důrazu na náboženské přesvědčení kandidátů můžeme nalézt mezi 
stoupenci  dvou  hlavních  politických  stran:  dvě  třetiny  republikánů  hodnotí  stejné  náboženské 
přesvědčení prezidentských kandidátů jako velmi či spíše důležité, z řad demokratů je o jeho důležitosti 
přesvědčeno  pouze  41  %.  Výjimkou  je  však  republikánský  kandidát  Donald  Trump,  který  je  sice 
považován za nejméně náboženského kandidáta, ovšem téměř 60 % voličů z řad republikánů se domnívá, 
že by byl dobrým prezidentem.

Zdroje:Pew Research Center:  http://www.pewforum.org/2016/01/27/faith-and-the-2016-campaign/http://
www.pewforum.org/2016/01/27/religion-and-the-2016-presidential-candidates/

— připravila Barbora Uhrová

Biblické verše pro rok 2016 

Sbor  Žalmy 25:4  Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.

Česká Třebová  Izajáš 41:10  Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já 
jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Ústí nad Orlicí Římanům 12:20  Ale také: `Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, 
dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.´

Lanškroun  Nahum 1:7  Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k 
němu utíkají.

Mladkov  Ž 128,1 Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!

mládež Česká Třebová  1 Samuelova 2:9  On střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou 
ve tmách; svou silou se nikdo neprosadí.

dorost Česká Třebová  2 Timoteovi 2:13  Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže 
zapřít sám sebe.

besídky Titovi 2:14  On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj 
vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.

klub Krále Mladkov Přísloví  16:9   Člověk  uvažuje  v  srdci  o  své  cestě,  ale  jeho  kroky  řídí 
Hospodin.
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mládež Mladkov  1  Korintským 10:13   Nepotkala  vás  zkouška nad lidské síly.  Bůh je  věrný: 
nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i 
východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

slovíčko pro děti  Žalmy  29:11   Hospodin  dává  svému  lidu  sílu,  Hospodin  žehná  svůj  lid 
pokojem.

chvály   Lukáš 19:10  Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.

English camp 1 Tesalonickým 5:18  Za všech okolností  děkujte,  neboť  to je vůle Boží  v  Kristu 
Ježíši pro vás.

Hraničáři  2 Samuelova 22:3  Bože můj,  má skálo, utíkám se k tobě,  štíte můj  a rohu spásy, 
nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!

lektorství P. Kadlec Izajáš 49:16  Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.

skupinka mužů  Jakubův  5:16   Vyznávejte  hříchy  jeden  druhému  a  modlete  se  jeden  za 
druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

skupinka ženZacharjáš 4:6  Nato mi řekl: "Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani 
silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.

skupinka Lanškroun 2 Paralipomenon 16:9  Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se 
mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm.

skupinka Ústí nad Orlicí  Matouš 28:20  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. 
A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

senioři Matouš 11:29  Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného 
srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

Naděje Žalmy 52:11  Navěky ti budu vzdávat chválu, neboť jsi to způsobil ty. Naději jsem složil ve 
tvé jméno, je tak dobré ke tvým věrným.

hospodářská rada  Žalmy 73:28  Mně  však v Boží  blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu 
mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.

staršovstvo  Přísloví 3:5  Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Sborové zprávy Filipským 4:6  Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a 
předkládejte své žádosti Bohu.

Nadace Mezinárodní potřeby  Matouš 11:28  Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste 
obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
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Sňatek

Milí  přátelé,  jak už  někteří  víte,  v  březnu se budu vdávat.  Zároveň  se  už  v  půlce  února odstěhuji  do 
Příbrami, což je moje budoucí bydliště, město jihozápadně od Prahy. S mým snoubencem Adamem tam 
chodíme do velmi živého svobodného křesťanského sboru (který  tedy nespadá pod žádnou konkrétní 
církev).  Proto  ukončuji  svoje  členství  tady  v  CB Česká  Třebová  a  po  přestěhování  se  stanu  členkou 
tamního sboru. Děkuji vám všem za těch uplynulých pět let, kdy jsem mohla být mezi vámi, a děkuji 
zejména mládežníkům za skvělý  kolektiv a dobré vztahy. Můžete se podívat na webové stránky o naší 
svatbě: http://adam-a-eliska.webnode.cz/

—- Eliška Horáčková

Inzerce:         

Slunečnice pro ptactvo 

Za odnos či odvoz darujeme 2 tašky (několik kg) slunečnicových semínek určených ke krmení ptactva.

— Petr a Daniela Horáčkovi, tel. 732 373 573

Nabídka bydlení  

Milí bratři a sestry,

manželé Dlabkovi nám sdělili, že se na konci dubna budou stěhovat ze svého současného bydliště v domě 
čp.  909  na  Vinohradské  ul.  v  České  Třebové  do  Kunvaldu.  V přízemí  domu má  kanceláře  Nadace 
Mezinárodní potřeby. Chceme Vás proto informovat o této možnosti bydlení od května 2016 pro Vás či 
Vaše známé.

 Jedná se o celkem 5 místností, jejichž souhrnná plocha je 70,00 m2. Je zde solidní koupelna a sociální 
zařízení. Místnosti jsou pěkné, jedná se ale o půdní vestavbu, v níž je v horkých letních měsících velké 
vedro. Velkou výhodou je blízkost nádraží a dopravního terminálu i centra města. Místnosti mají statut 
nebytových  prostor,  ale  nyní  je  v  novém  občanském  zákoníku  změna,  která v  §  2236  umožňuje 
pronajmout  je  i  k bydlení.  Zatím ale  může  být  problematické  přihlásit  se  zde  k trvalému pobytu, 
protože úřady zatím na tuto změnu údajně nejsou připraveny. 

Celý  dům  je  vytápěn  plynem  a  ovládán  termostatem  z přízemí,  případně  lze  ovládat  přídatným 
termostatem z horního patra, který si ale nájemník musí pořídit. U domu je menší zahrada, kterou lze 
rovněž využívat. 

Majitel domu, pan Poštulka, nám sdělil, že pro nového nájemníka by bylo nájemné 4700 Kč a zálohy na 
služby 3000 Kč. Bližší informace lze získat u něho na e-mailu postulka@cmail.cz či telefonu  603360567 či 
727836926. Je možno se doptat též u Dlabkových: tel. č. 776112343, jakub.dlabka@gmail.com. 

—- Petr Horáček
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není  dobytek,  je  žlab  čistý,  ale  síla  býka  dává  hojnou 
úrodu." 

Vzkaz: 2. list Petrův 1,2 :) 

Nejvíc mě fascinuje, jak Bůh stvořil lidi

Jméno: Adam Zeisek

Povolání: učitel

1.  Čím  se  zabýváte  nejraději? 
Čtením,  studiem  jazyků, 
lezením, výlety.

2.  Čeho  si  ceníte  u  přátel? 
Otevřenosti a přijetí. 

3 .  Co  ne jv í ce  obd ivu je te 
z Božího stvoření? Jak stvořil lidi.

4. Máte nějakého oblíbeného hrdinu? Daniel, Barnabáš.

5.  Co  pro  Vás  bylo  nejdůležitější  při  přijmutí  Ježíše  Krista  do 
života?  Že  s  Ním  můžu  mít  vztah,  a  že  vztah  s  Ním  mě 
proměňuje. 

6. Vaše motto/vzkaz bratrům a sestrám.

Motto: S Bohem není žádný problém neřešitelný. 

Vzkaz:  Bůh  je  mnohem  lepší,  než  si  dokážeme  vůbec 
představit. 

     —- připravila Zuzana Váňová 
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Nedělní bohoslužby

Č. TŘEBOVÁ  
[9:30]

ÚSTÍ N. O. 
[10:00]

MLADKOV 
[14:00]

ŽAMBERK 
[14:30]

7.2. R.Staněk, VP ČT
14.2. R.Staněk
21.2. J.Geldner           R.Staněk R.Staněk
28.2. D.Staněk P.Kadlec

6.3. R.Staněk, VP ČT

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 v ČT 
2.2. v 19 v CB 
10.2. v 17:30 u Horáčků 
16.2. v 19 u Svobodů v UnO 
24.2. v 17:30 u Staňků 
Info: Ida Kadlecová 
SKUPINKA MUŽŮ v ČT 
Každé 2. a 4. úterý v měsíci 
od 20 hod 
Info: Petr Blaško 


