
Proč Badyán? 

-  Badyán je  koření.  Rádi  bychom okořenili  naše 
společenství.

- Badyán voní. Chceme provonět naše vztahy.

-  Badyán je  známý,  ale  málo používaný.  Pojďme 
objevovat  méně  znémé  věci  o  Bohu  i  o  nás 
navzájem a být spolu.

-  Badyán  vypadá  jako  hvězda.  Hvězda  jako 
poselství  naděje  oznámila  příchod  Krále,  který 
dává naději našim životům.

- Badyán  je  používán  v  lidovém.léčitelství  proti 
revmatismu. A i my chceme, aby náš sbor dobře 
"šlapal"  

    —- Radek Hübl

Dej  mi  poznat  svoje  cesty,  Hospodine,  uč  mě  chodit  po 
svých stezkách.                                                             Žalm 25:4  
Poutníkům na cestě života  

„Šťastnou cestu k dobrému cíli!“ Všechno je v 
pohybu! Inu, ovšem my lidičkové –to je cest! 
Ach,  nejsou  všechny  šťastné  a  všechny 
nevedou  k  dobrému  cíli.  Nejvýznamnější  je 

cesta života, po které putuje každý člověk. Její 
začátek  je  označován  hvězdičkou,  konec  
křížkem.  Je  to  vždy  šťastná  cesta?  Je  každá 
bedlivě zaměřena k dobrému cíli? Pro každého 
z  nás  jsou  tyto  otázky  velice  důležité.  Kam 
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putuji?  Jaké  jsou  cíle  nebo  cíl  mého  života? 
Náš milý český básník potěšuje:

                V náručí Boží, odkud jsme vyšli,                       

                večer se všichni sejdeme zas.

                Kdo by se děsil, kdo by se třás?

Je  to  pravdivé?  Mohu  se  klidně  spolehnout, 
nebo  to  je  milá  (S)ladkavá,  ale  klamná  řeč? 
Putujeme  všichni  ke  svému Stvořiteli,  Dárci 
života? Odpoví nám muž z dávné doby Izajáš, 
Boží prorok  (53,6)     

Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se 
dal svou cestou.

Pán  Bůh,  náš  Stvořitel,  milostivý ,  plný 
slitování  pro  nás  připravil  pomoc.  Naše 
bloudění, odvrácení od Jeho lásky a vůle, náš 

hřích nesl a za nás položil svůj život Boží Syn 
Pán Ježíš. Otevřel cestu k Bohu, sám se stal 
jedinou cestou k nebeskému Otci.

Milí spolupoutníci, malí i velcí v naší sborové 
rodině, heslo, které jsme přijali pro tento rok 
i další čas, je pro nás pozváním, vybídnutím 
Boží  milosti.  Smíme  a  máme  s  důvěrou 
prosit,  aby  nám  Pán  Bůh  dal  poznání  a 
přijmutí  Spasitele  Pána  Ježíše  a  ve  vší  naší 
bezradnosti poznání Jeho vůle, směru, cesty a 
cíle pro každý náš krok. 

Přeji Vám všem, sobě také: Šťastnou cestu k 
nejdůležitějšímu, nejlepšímu cíli!

                                                                
—- Jaroslav Kučera

Rozhovory s členy našeho společenství:  

S kočkou na klíně  

Jméno: Daniela Horáčková                                                           

Povolání: manažerka v Nadaci Mezinárodní potřeby

1. Čím se zabýváš nejraději?

Pohybem  v  přírodě,  společenstvím  s  nejbližšími  (manželem,  čtyřmi 
dcerami a jedním synem, jednou snachou, dvěma zeti  a jedním skoro-
zetěm, dvěma vnučkami, tatínkem, bratrem, švagrovou a jejich dětmi). 
Sezením s kočkou na klíně. Četbou studijního překladu Bible. Tím, co 
může přispět k růstu Božího království a je zrovna potřeba.

2. Čeho si ceníš u přátel?

Přímosti, spravedlnosti, pochopení.

3. Co nejvíce obdivuješ z Božího stvoření?
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Oblohu, mraky, východ a západ slunce.

4. Máš nějakého oblíbeného hrdinu?

Své předky, kteří si udrželi víru v Boha i přes nesnáze nebo (v době před tolerančním patentem) i 
přes pronásledování.

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

Boží dobrota; to, že můžeme být jeho dětmi, jeho milovanými, které vždycky přijímá a bere do 
náruče.

6. Tvoje motto/vzkaz bratrům a sestrám.

Motto: 

Nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. (1. 
list Korintským 2,12)

Vzkaz:

My jsme Kristova vůně (podle 2. Kor. 2,15).

Trávit hezký čas s Bohem 

Jméno: Petr Horáček

Povolání: ředitel Nadace mezinárodní potřeby

1. Čím se zabýváš nejraději?

Rád  sportuji.  Vůbec  nejraději  mám  dlouhé  vyjížďky  na  kole  za 
určitým cílem – pokud možno daleko nebo někde v horách, aby to 
byla  pořádná  výzva.  V poslední  době  tuto  disciplínu  začínají 
zastiňovat procházky s nordickými hůlkami. Zjistil  jsem totiž,  že 
přitom člověk může v přírodě o samotě trávit hezký čas s Bohem. 
Také rád sleduji na youtube série z přírody, ale také bojové sporty 
jako box, K1, MMA. 

2. Čeho si ceníš u přátel?

Asi zejména když můžeme mít společenství i v Božích věcech. A také jak Pán mluvil o „chudých 
v duchu“, tedy když jsou lidé průhlední.
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3. Co nejvíce obdivuješ z Božího stvoření?

V posledních letech jsem si více prožil, že mě neruší být v přírodě a přitom mít čas s Bohem. 
Protože je to takový chrám Boží. Ale ještě více žasnu nad tím, kým Bůh učinil – a v Kristu ten 
obraz obnovuje –  nás lidi. To jak na nás demonstruje svou milost a bohatství svých darů,  že 
smíme být jeho partnery.  

4. Máš nějakého oblíbeného hrdinu? 

Před 30 lety jsem začal sledovat službu německého evangelisty Reinharda Bonnkeho. Velmi mě 
oslovuje jeho průhledné vyučování o Božích pravdách i jeho prostý příběh víry. Většinu kázání 
jsem mnohokrát slyšel v němčině i angličtině. Bůh jej v 10 letech povolal, aby byl evangelistou 
v Africe. Později skutečně po čtyřicet let pořádal evangelizace snad ve všech státech Afriky. Na 
pozvání muslimské vlády kázal několik dní i v hlavním městě Súdánu. Úřady ovšem netušily, že na 
poslední shromáždění přijde proti všem předpokladům 220 000 lidí. Mnoho let také nemohli 
proniknout do muslimské Nigérie.  Když  se stal  presidentem obrácený  křesťan, uspořádali  na 
přelomu tisíciletí evangelizace v Lagosu, kam na jeden večer přišlo 1,6 milionu lidí. Více než 
jeden milion jich ten den v modlitbě přijalo Krista jako Spasitele. S každým obráceným se vždy 
někdo z místních křesťanů  modlí  a  věnuje mu následnou péči.  Reinhardovi  je  nyní  74 let  a 
veřejně již slouží jen zřídka. Vážím si samozřejmě i řady jiných lidí, ale R. Bonnke mě ovlivnil 
nejvíce.  

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

Neuměl  jsem  čelit  mračnům  pochybností  a  zdánlivě  nepřekonatelné  hoře  pocitů,  že  jsem 
naprosto vzdálený  Božím skutečnostem.  Velkým objevem proto pro mě  byla  moc Bible  jako 
Božího slova, které dává do ruky silnou zbraň proti temnotě a pochybnostem. 

6. Tvoje motto/vzkaz bratrům a sestrám.

Netroufám si na něco „nadčasového. Všimněte si  ale,  že se událo –  a snad ještě  i  bude dít – 
v našem Borku něco krásného a silného. Mám pocit, jakoby v našem městě  byla pozornost 
z nebe mimořádně zaměřená právě na tuto lokalitu. Asi kvůli hloubce hříchu i ztracenosti: kde 
se rozhojnil  hřích,  tam se nadmíru rozhojňuje Boží  milost.  Mám pocit,  že se tam píše velká 
kapitola duchovních dějin našeho města, která se začala psát už dříve – nejpozději když jste tam 
kdysi zahájili službu Naděje.  

—- připravila Zuzana Váňová
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Zajímavosti z křesťanského světa:   

Měl by se papež zapojovat do politického dění? 

Na to se ve své analýze ptá redaktor katolického internetového deníku Crux. Reaguje 
tak  mimo jiné  na  kritiku,  které  se  papeži  Františkovi  dostalo  po  nedávné  slovní  roztržce  s 
prezidentským kandidátem Dolandem Trumpem. Papež  jako představitel  církve,  která  odmítá 
bezpráví, zneužívání moci a vyzdvihuje pomoc potřebným, tak stojí mezi snahou o svou politickou 
neutralitu a závazkem šíření evangelia. Aby však mohl povinnostem svého úřadu dostát, nutně se 
musí  do  politického dění  určitým způsobem zaplést.  Zakládat  diskusi  na  této  otázce  je  tedy 
nesprávné a jak uzavírá autor, je to jako debatovat o změnách ročních dob, které tu zkrátka budou, 
ať chceme nebo ne.

Zdroje:  Crux:  http://www.cruxnow.com/church/2016/02/19/should-a-pope-get-involved-in-politics-of-course-he-
should/USA: Víra a prezidentské volby 2016

— připravila Barbora Uhrová

Recenze na knihu/film 

Rick Warren: Proč jsme vůbec tady? 

Kniha  s  podtitulem "čtyřicetidenní  zastavení  nad  smyslem života".  Průměrný  člověk 
dnes žije 25 550 dní. Nestálo by za to, abys z tohoto množství 
oddělil 40 dní proto, abys pochopil, co Bůh chce. a přišel na to, 
jak správně naložit s časem, který máš ještě před sebou?

Toto je víc, než jen pouhá kniha. Je to průvodce na čtyřicetidenní 
duchovní  pouti,  která  tě  přivede  k  odpovědi  na  nejdůležitější 
otázku  života:  Proč  žiji?  Až  budeš  na  konci  tohoto  putování, 
poznáš Boží záměr pro svůj život a pochopíš celkový obraz – jak 
jednotlivé  kousky  tvého  života  do  sebe  zapadají.  Až  k  tomu 
dojde, nebudeš  se tolik stresovat,  budeš  se snáze rozhodovat a 
budeš  spokojenější.  Co je ale nejdůležitější:  budeš  připraven na 
věčnost.

Tato kniha ti umožní poznat pět záměrů, které má Bůh s tvým 
životem  zde  na  zemi.  Stvořil  tě,  abys  byl  členem  jeho  rodiny, 
modelem jeho charakteru, tím, kdo vyvyšuje jeho slávu, služebníkem jeho milosti a poslem jeho 
dobré zprávy pro druhé lidi.
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„Na knížce  se  mi  líbí  rozdělení  kapitol  na  každý  den,   mimo jiné  je  výborná  i  pro  přípravu 
duchovních programů a zamyšlení na skupinky nebo podobná setkání.“ Zuzka Váňová

—- připravil Lukáš Uher

Diskuze 

Martin  Horák  (správce 
sborového domu)

Nemusí .  Ovšem  láska  k 
Bohu,  láska  k  bl ižnímu, 
zájem o druhé lidi a zájem o 
věci  veřejné,  mohou  mít 
hodně společného.

Jiří Kubát (starší sboru)

Ta otázka by vlastně  neměla 
být  pokládána ve 3.  osobě  a 
odpověď  nemůže  ležet  v 
obecné rovině.  Někdo může 
a má, někdo může, ale nemá, 
někdo  nemůže  ani  nemá. 
Křesťan  hledá  odpověď  na 
otázky  "Co  mám  dělat?" a 
"Proč ano, proč ne?" u Boha.

Petr Svoboda (starší sboru)

Mám  za  to,  že  pokud  je 
křesťan v nějaké delegované 
pastýřské službě ve vztahu ke 
své církvi a sboru, neměl by 
do  politiky  vstupovat,  jeho 
místo  je  především  u  svého 
stáda  oveček,  které  samo 
o sobě vyžaduje  speciální 
péči,  a  pokud  bude  takový 
bratr - sestra půl duchem ve 
službě a druhým půl duchem 
v  politice,  tak  zákonitě  šidí 
jedno  či  druhé.  Takového 
křesťana politika odvádí od 
Ducha svatosti a pravdy (př. 
častá  absence  ve  s lužbě 
c í rkv i ,  tendenční  snahy 
zavádět politické myšlení do 
myšlení  Ducha  ... ). Ale, 

pokud  chce  k řesťan 
nezapo jený  do 
in ic io vané  s lužby  v 
c írkvi svů j  čas  pol it ice 
věnovat,  nemám  nic  proti, 
neboť  i  on může  velmi 
pomoci  prosazovat  a  hájit 
křesťanské  zájmy  např.  v 
získávání  veřejné,  hmotné, 
sociální i duševní podpory a 
respektu  vůči  křesťanství, 
může  se  spolupodílet  na 
funkci  různých  neziskových 
organizací  i s  podporou 
politického zájmu.

— připravila Zuzka Váňová 

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
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Nabídka bydlení  

Chceme Vás informovat o možnosti bydlení v domě čp. 909 na Vinohradské ul. v České Třebové 
od května 2016 pro Vás či  Vaše známé.  V přízemí domu má kanceláře Nadace Mezinárodní 
potřeby.  Jedná  se  o  celkem 5  místností,  jejichž  souhrnná  plocha  je  70,00  m2.  Je  zde  solidní 
koupelna  a  sociální  zařízení.  Celý  dům je  vytápěn plynem a  ovládán termostatem z přízemí. 
Majitel domu nám sdělil nové 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.

—- Petr Horáček

Pozvánky 

12.-13.3.  PŘIHOŘÍVÁ  v  Kutné  Hoře  na  téma  „Bezpečné  místo“. 
Konference CB pro všechny generace. Více na http://cb.cz/prihoriva

16.3. Ofirika – přednáška R. Staňka.o Súdánu 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.

24.3. Veřejné čtení Bible od 10 do 15 hodin na Starém náměstí. Více na  http://ctenibible.cz/.

25.3. Velikonoční cesta, na kterou spolu s různými církvemi vyrazíme od 14 hodin ze Starého 
náměstí na Borek.

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". 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.

28.4. Ofirika – přednáška R. Staňka o Súdánu v Lanškrouně.
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7.5. Zlomené srdce – konference o Modlitbách 24-7 v Brně.

8.5. prezentace křesťanského rádia TWR v rámci našich bohoslužeb

Zakladatel Modliteb 24-7 bude v Brně 

Milí přátelé,  přijměte pozvání na jednodenní konferenci Modliteb 24-7 v Brně,  kde bude jako 
hlavní  řečník  zajímavý  člověk  Peter  Greig,  který  hnutí  Modliteb  24-7  ve  Velké  Británii 
spoluzaložil.  Konference  nejen  pro  modlitebníky  nese  název  Zlomené  srdce  a  bude  na  téma 
nevyslyšených modliteb. Bude na ní možnost zakoupit čerstvě přeloženou knihu Když Bůh mlčí 
od Petera Greiga. Celé to proběhne v sobotu 7. května v Brně v moderním sále blízko hlavního 
nádraží a je nutné si předem zakoupit vstupenky na www.modlitby24-7.cz/zlomenesrdce, kde je i 
mnohem  více  informací  (počet  vstupenek  je  omezený).  Plakátek  s  informacemi  je  také  v 
modlitebně ve vestibulu na nástěnce.

Pokračování Modliteb 24-7 

Ještě si dovolím přidat informaci o budoucnosti Modliteb 24-7 v našem sboru: Předchozí běhy 
modliteb  koordinovala  Eliška  Horáčková,  která  se  nyní  vdává  a  odchází  do  Příbrami. 
Koordinátorství Modliteb 24-7 předala mně, s tím že jsem nyní spíše takovou kontaktní osobou 
pro náš sbor. Nemám v nejbližší době čas ani energii další běh modliteb organizovat (i když tu 
touhu mám). Pokud byste někdo měl touhu po brzkém dalším běhu Modliteb 24-7 a měl čas a 
energii koordinování převzít, neváhejte se na mě obrátit. Jsou zde zkušenosti z minulých běhů a 
velmi dobrá celorepubliková podpora, takže je relativně snadné uspořádat modlitby znovu nebo i 
na nových místech, ve stanicích sboru apod.

—- Jenda Svoboda

Veřejné celonárodní čtení Bible 2016 

Milí bratři a sestry, chceme Vás pozvat k pátému ročníku Veřejného čtení Bible o Velikonocích, 
které se letos bude konat opět na českotřebovském Starém náměstí na Zelený čtvrtek 24. března 
2016 od 10 do 15 hodin. 

Akce se koná v rámci celorepublikového projektu Celonárodní čtení Bible (http://ctenibible.cz/). 
Smyslem je posílit veřejné povědomí o Bibli a její roli v lidských životech. Chceme, aby přitom 
Pán  Bůh  mluvil  k  lidem,  kteří  ho  ještě  neznají.  Nad  letošním  čtením  převzali  záštitu 
místostarostka města paní Žáčková a senátor Petr Šilar (mimo jiné býval evangelickým kazatelem 
v Letohradě). Oba se našeho čtení Bible vždy rádi zúčastnili. Čtení připravujeme ve spolupráci s 
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Českou křesťanskou akademií. Za církve zahájí kazatel Církve adventistů sedmého dne, Samuel 
Vaněk. Na čtení jsou osobně pozváni i veřejní činitelé města. 

Malý  přípravný  tým akce s námi napůl  tvoří  lidé z katolického společenství.  Připravíme akci 
technicky. Naplnit náměstí hlasitým Božím slovem však můžeme jen společně s Vámi. Prosím, 
udělejte si na čtení místo ve svém plánování a pomozte nám. Zapojte se do veřejného čtení Bible – 
je to možné více způsoby. Abychom pokud možno rovnoměrně obsadili všechny potřebné časy, 
kdy se má z Bible číst, vytvořili jsme na internetu tabulku s desetiminutovými intervaly, do níž 
můžete zapsat, kdy přijdete číst spolu s námi: http://1url.cz/JIbh. Nejvíce mezer vznikalo obvykle 
mezi  11,30 h.  až  13.  hodinou.  Číst  mohou i  děti.  Kdokoliv  však může číst  i  bez  předchozího 
zapsání. Do čtení se mohou zapojit i lidé, které pozvete nebo kteří jdou kolem a akce je zaujme. 
Můžete také jen poslouchat nebo hovořit s příchozími či se v duchu modlit.

Potřebujeme také celkem 5 ochotných lidí, kteří si vezmou na starost dohled nad celou jednou 
hodinou čtení. I k této službě se prosím zapište do stejné tabulky, ve které jsou dole pokyny pro 
odpovědné osoby. 

Přípravný tým se chce za čtení Bible modlit na modlitební chvíli ve čtvrtek 17. 3. v 17,30 hodin 
v prostorách katolické fary. Prosíme, přijďte se modlit s námi.

Volně bude na toto čtení navazovat Velikonoční cesta městem, na kterou spolu s různými církvemi 
vyrazíme o den později – na Velký pátek 25. 3. 2016 od 14 hodin opět ze Starého náměstí.

— Za přípravný tým Petr Horáček

Narozeniny 

Narozeniny v tomto měsíci oslaví:

1.3.  Jiří  Kubát, 5.3.  Eliška Svobodová, 6.3.  Iva Poláková, 14.3.  Leontýna Chrásková, 
15.3.  Jana Severýnová, 17.3.  Hana Jasanská a Jiří  Grund, 19.3.  Tereza Pešková, 23.3. 
Josef Kalášek, 25.3. Lucie Štěpánová, 26.3. Petr Blaško st., 31.3. Lucie Chrásková 

Všem jmenovaným přejeme Boží pokoj a lásku v jejich životech.

Vy se také můžete připojit a poděkovat těmto lidem okolo Vás za jejich blízkost.

Verš pro oslavence: Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici dá ti stín.

Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. 
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Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání.

Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení, jak nyní, tak i navěky!

Žalm 121: 5-8 —- připravila Markéta Doležalová

Oznámení z redakce 

Kdo a co? - představení redakční rady: 

S vděčností vám představuji tým, díky kterému se plní tyto stránky a přibližují se tak časopisu a ne 
jen seznamu dat a míst konání.

Radek Hübl 

Duchovní našeho týmu

- dodává pro Badyán duchovní zamyšlení

- má na starosti rubriku Modlitby, můžete mu 
dodávat své náměty k modlitbám, prosbám i 
díkům

Markéta Doležalová 

Talent našeho týmu

- zajišťuje titulní obrázky pro jednotlivá čísla

- obstarává rubriku Narozeniny

Zuzana Váňová 

Pracant našeho týmu

- dělá Rozhovory se členy sboru

- dotazuje se na názory do rubriky Diskuse

Barbora Uhrová 

Důležitý kritický hlas našeho týmu

- vyh ledává  pro  nás  Za j íma vost i  z 
křesťanského světa

Lukáš Uher 

Vtipný, elegantní, tajemný v našem týmu

- připravuje  nový  vzhled  našeho  sborového 
měsíčníku

- dodává Recenze na doporučeníhodné knihy/
filmy.

Ida Kadlecová 

Pohaněč našeho týmu

- u ní se slévají  všechny náplně  do Badyánu, 
edituje je a kontroluje

Petr Kadlec 

Technická podpora našeho týmu

-  tiskne  Badyán  a  tiskl  i  Sborové  zprávy, 
protože jeho žena to neumí. 

—- Ida Kadlecová
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Modlitby 

Děkujme  za  události  Velikonoc  a  prosme,  abychom  byli  učedníky  ukřižovaného  a 
zmrtvýchvstalého Krista .

Prosme za akce: veřejné čtení Bible a přednášky našeho kazatele o Ofirice. 

Modleme se za naši vládu a lidi, kteří mají v naší zemi moc, aby jim Bůh dával moudrost, bázeň z 
Něho a měkké srdce.

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 
15. a 29.3. v 18:30 v CB 
Info: Dana Staňková 

SKUPINKA MUŽŮ v ČT 
Každé 2. a 4. úterý v měsíci 
od 20 hod po domácnostech 
Info: Petr Blaško 

�11

Nedělní bohoslužby

Č. TŘEBOVÁ  
[9:30]

ÚSTÍ N. O. 
[10:00]

MLADKOV 
[14:00]

ŽAMBERK 
[14:30]

6.3. R.Staněk, Výroční členské shrom. ČT
13.3. R.Staněk R. Staněk
20.3. Sborový den v Litomyšli
25.3. R.Staněk, Velký pátek
27.3. R.Staněk, VP, Neděle vzkříšení ČT



TENTO MĚSÍC PRO NÁS UKLÍZÍ:  
5.-6.3. GRUNDOVI 
12.-13.3. HORÁKOVI 
19. - 20.3. PEŠKOVI 
26.-27.3. STAŇKOVI 

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 

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. 

Redakce 

Další číslo Sborových zpráv vyjde, dá -li Pán 
3.4. 2016 
Uzávěrka 28.3. 2016 
Info: Ida Kadlecová 
tel: 736 207 644 
email: idulince@gmail.com 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