
Sobotní ohlédnutí 

Sobota  velikonoční  jakoby 
zůstávala  ve  stínu  Velkého 

pátku  a  Neděle  Vzkříšení.  Co  se  vůbec 
dělo?  A dělo  se  vůbec něco? Vzpomeňme 
na  jednu  větu  ve  vyznání:  “…sestoupil  do 
pekel.“  Ježíš  v pekle?!  Někteří  upřesňují, 
že  to  nebylo  peklo,  jako  místo  věčného 
zatracení,  a le  spíše  podsvětí ,  místo 
mrtvých, židovsky šeol. My zde nebudeme 
zabředávat do teologické debaty. Sestoupil 
prostě  za mrtvými. Jak píše Pavel  v listu 
Římanům, do „říše mrtvých“.

Nestačilo,  že  na  sebe  vzal  naše  bolesti  a 
naše nemoci, že nesl naše hříchy (srv. Iz 53). 
Ježíš se k nám sklání stále níž, aby ukázal, kam až je Bůh ochoten ve své lásce k nám zajít. Nechce 
se na naše utrpení jen dívat zvenčí. Touží na vlastní kůži prožít naši bídu až do dna, abychom mu 
dovedli důvěřovat jako někomu, kdo nám rozumí, kdo ví, co prožíváme, protože to sám zakusil. 
Jeho solidarita s námi jde až  do konce, abychom měli  jistotu, že je nám nablízku i v temnotě 
hrobu.

Ano. Zemřel totiž za všechny. I za ty, co skončili v zahynutí před jeho příchodem. Přišel za nimi, 
aby i  jim zvěstoval  evangelium. Jak potvrzuje  1  Pt  4,6 –  „Proto bylo evangelium zvěstováno i 
mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni.“

Jak veliká je jeho milost a moc! Není místa, kam by za námi nepřišel, aby nás zachránil, není místa, 
kam by se nedostal svou láskou. Kristus chce zachránit hříšníky. Stále nabízí ruku k usmíření. 
Přijmeš ji? —- Radek Hübl
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Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč  mě  chodit po 
svých stezkách.                                                             Žalm 25:4  

Pr vní poutníci   

Adam a Eva místo dokazování lásky, vděčnosti 
a poslušné oddanosti svému Stvořiteli se vydali    
svodu zlé žádosti,  přestoupili  Boží  vůli  a tak 
upadli  v  záhubu hříchu.  Ach,  první  poutníci: 
Zapuzení  a  vyhnaní  z  ráje.  A Kain,  první 
narozený člověk? Záhuba hříšnosti jeho rodičů 
spočívá také na něm. Adamovi synové a dcery  
nesou  jeho podobu, jsou podle jeho obrazu. (5. 
kap. 3) Kain nedbá na Boží varování, propadá 
do hrozné moci hříchu a do tíživé zoufalosti. 
„Stal jsem se na zemi psancem a štvancem.“ 1. 
Mojž . 4 , 16 :  Ka in  ode še l  od  tvá ře 
Hospodinovy… Pán Bůh nás hned na prvních 
stránkách  Bible  napomíná  a  varuje:  Bděte! 
Buďte opatrní a moudří! Neputujte Kainovou 
cestou! Pro každý den si vyprošujme poznání 
Boží cesty pro náš život a věrnost putování po 
ní.

Hle,  takovou  touhu  i  činění  měl  při  sobě 
čtvrtý  poutník.  5,  22:  A chodil  Henoch  s 

Bohem po zplození Metúšelacha tři sta let a 
zplodil syny a dcery. - Slova velké důležitosti 
jsou  uvedena  dvakrát.  Henoch -  Posvěcený, 
Zasvěcený  „chodil  stále  s  Bohem,“  žil 
zbožným  ž i votem.  Neby l  to  p ř í sně 
osamocený život poustevníka, ale bylo to tři 
s ta  l e t  uprost řed  vzrů s ta j í c í  rod iny, 
za svěcených  Pánu  Bohu .  Zdro j  j eho 
požehnaného  životního  putování,  jeho 
příklad a vliv má svůj živý ohlas ještě po třech 
tisících  roků,  zaznívá  k  nám i  v  naší  době. 
Žd 11,5: Henoch věřil a proto nespatřil smrt, 
ale  Bůh  ho  vzal  k  sobě.  'Nebyl  nalezen, 
protože  ho  Bůh  přijal.'  Ještě  než  ho  přijal, 
dostalo  se  Henochovi  svědectví,  že  v  něm 
Bůh  našel  zalíbení.  –  Zde  je  pozvání  Boží 
milosti pro každého z nás: Putuj věrně a stále 
s Pánem Ježíšem k cíli  nejdůležitějšímu! Pán 
Ježíš řekl:  "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří 
ve  mne,  i  kdyby  umřel,  bude  žít.“  -  Přeji 
šťastnou cestu k nejlepšímu cíli!

— Jaroslav Kučera 

Ro z h o v o r y  s  č l e n y  n aše h o 
společenství:  

Ivana Váňová:  

Dobrořeč duše má Hospodinu 

1. Co děláte/čím se zabýváte, co máte rádi? 

Od ledna 2015 pracuji jako sestřička na novorozencích v ústecké 
nemocnici. Po zaměstnání ambulantní sestry a krátce i učitelky na 
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zdravce, je to opět práce s lidmi a hlavně dětmi, která mi přijde smysluplná. Důležitou součástí 
mého života je rodina a přátelé. Taky bych se neobešla bez sportu a pohybu v přírodě.  Ráda 
jezdím na kole a na běžkách, takže bych toto nadšení mohla sdílet i se sestrami nebo s bratry, 
kteří mají podobné zájmy.

2. Co důležitého byste o sobě chtěli sdělit bratrům/sestrám v našem sboru? 

Jsem vděčná, že můžu chodit na ženské skupinky, je to příležitost k dalšímu poznáváni Boha a 
bližšímu seznámení se sestrami. Obohacuje mě to, že lze témata a otázky rozebírat, každý může 
přidat svůj příběh a zkušenosti. Mám možnost se inspirovat a brát si vzor z ostatních. Zajímají 
mě hlavně programy o mezilidských a partnerských vztazích. Těší mě, že zde ve sboru máme na 
koho se obrátit  při  řešení osobních vztahů.  Lákaly by mne také programy o manželství,  kde 
bychom mohli  řešit  otázky  společně  s  partnery,  tedy  setkání  manželských  dvojic.  V našem 
společenství  se  zatím snažím  čerpat  a  prohlubovat  svůj  růst  ve  víře,  stále  si  připadám jako 
začátečník. Mám pocit, že prozatím nemám moc co nabídnout. Ze slovíčka pro děti jsem měla 
dříve obavy, hlavně z vystupování přede všemi. Ale snad se ke mně hodí právě tahle služba, která 
je pro děti. Těší mě, když vidím jejich zaujetí a také cítím podporu okolí. Myslím, že zde ve sboru 
je zařazování nováčků do služby pozvolné, ale je a to je dobře, protože i svěření malé role člověka 
může dobře formovat. 

3. Co byste chtěli vzkázat bratrům/sestrám? 

Na litomyšlském sborovém setkání bylo vybrané téma přicházení, tam jsme se prezentovali jako 
sbor, který  má dobré podmínky pro nově  příchozí. Většina členů  si prošla rolí nováčka, a má 
proto pochopení pro ty, kteří sem přijdou. My jsme se také při návštěvách a shromážděních cítili 
přátelsky přijati do sborové rodiny. Myslím, že sdílení se mezi sebou zprostředkované různými 
formami (v neděli i ve vedlejších aktivitách) má dobrou budoucnost pro lidi z vnějšku, kteří se 
přijdou podívat.

4. Vaše motto. 

Do každého dne mne povzbuzují texty chval (písní), které mi běží 
v hlavě. 

Momentálně hlavně: Dobrořeč duše má Hospodinu.

Martin Váně: Cesty Páně 

1. Co děláte/čím se zabýváte, co máte rádi? 
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Posledních 16 let pracuji v původně malé soukromé firmě jako konstruktér jednoúčelových strojů. 
Tato práce mě baví, díky své rozmanitosti a nepředvídatelnosti. Ve volném čase si rád vynahrazuji 
nedostatek pohybu v zaměstnání sportovními aktivitami. S tím souvisí pohyb v přírodě, která mě 
nepřestává udivovat a dojímat svou krásou a pestrostí. Rád také poslouchám dobrou hudbu, nejlépe v 
živém provedení v různých žánrech od folku až po hudbu klasickou. Potěšení mi přináší i setkávání s 
rodinou nebo přáteli. 

2.Co důležitého byste o sobě chtěli sdělit bratrům/sestrám v našem sboru?  

Bratrům či sestrám bych chtěl poděkovat za jejich milé a otevřené společenství. Jsem rád, že můžu 
některé z nich poznávat blíže, inspirovat se jejich životem, učit se od nich a hledat společně smysl 
křesťanského života a jeho hodnoty. Velkou příležitostí v tomto seznamování je mužská skupinka, do 
které jsem pravidelně zván.  

Protože je sbor, jako mnoho jiných společenství, velmi různorodý, je vždy zajímavé poznávat cesty 
jednotlivých bratří nebo sester, které je do sboru přivedly. Sbor je pro mne velmi důležitý především v 
tom, že jsem zde poznal a poznávám spoustu hodných i důvěryhodných lidí, o které (věřím) se mohu 
v případě potřeby opřít a najít u nich radu nebo pomoc. 

Sbor je pro mě hlavně důležitý z důvodu společných setkání, sdílení, naslouchání výkladů slova 
Božího při kázáních a následkem toho i jeho prosakování do všedního života. Velikou radost mi 
přináší: požehnání, které se našemu sboru dostává a odráží se v jeho projevu a funkčnosti, rozmanité 
obdarovaní jednotlivých členů. Konkrétně v kázáních nebo hraní chval, ve kterých se muzikanti stále 
zdokonalují a objevují nové podněty. Ve sboru mě baví především společné aktivity (kázání, chvály), 
dále neobvyklé záležitosti jako byly: Ofirika, Život po životě, půlnoční se Slávkem Klecandrem apod.  
Můj přetrvávající pocit je dobrý pocit přijetí, či snad i přijmutí. 

3. Co byste chtěli vzkázat bratrům/sestrám? 

Jednoduše: jsem rád, že mě sem Pán přivedl a mohu být mezi Vámi.  

4. Vaše motto. 

Naděje umírá poslední. 

—- připravila Zuzana Váňová

Zajímavosti z křesťanského světa:   

Náboženství a gender: křesťanské ženy jsou zbožnější než muži 
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Z průzkumu americké agentury Pew Research Center  prováděném ve 192 zemích vyplývá,  že 
celosvětově  jsou  ženy  oproti  mužům  náboženštější.  Jsou  to  spíše  ženy  (83,4  %),  které  se 
identifikují s některým ze světových náboženství než muži (79,9 %). Tento 3,5% rozdíl přestavuje 
zhruba 97 milionů žen. Odlišnost od celkového schématu je však patrná při dotazu na účast na 
bohoslužbách. Pro křesťany platí, stejně jako u ostatních náboženství, že i zde ženy vykazují vyšší 
účast.  Ovšem  mezi  muslimy,  i  přes  jinak  podobnou  míru  zbožnosti  obou  pohlaví,  jsou  v 
pravidelných návštěvách mešit aktivnější muži. 

Jedno z možných vysvětlení genderových rozdílů poukazuje na rozdělení rolí v tradiční evropské 
společnosti,  kde to byly spíše ženy,  které měly  na starosti  péči  o duchovní život rodiny.  Díky 
vykonávání  nařízených  rituálů,  které  doprovázely  truchlení  či  přípravu  svátečního  jídla,  tak 
dokázaly jasněji rozpoznávat vzájemné působení víry a zvyků.

Zdroje: Pew Research Center: http://www.pewforum.org/2016/03/22/the-gender-gap-in-religion-around-the-world/

The Economist: http://www.economist.com/blogs/erasmus/2016/03/religion-and-gender

— připravila Barbora Uhrová

Recenze na knihu/film 

Jan Boštík: Můj příběh - Osobní prožitek klinické smrti 

Bojíte se smrti? Existuje život po životě? Nechcete 
zemřít - co bude potom? Je křesťanská víra přežitek? 

V srpnu 1988 jsem si zlomil páteř po skoku do řeky. Prudký náraz o 
hladinu vody způsobil, že jsem si okamžitě zlomil/rozdrtil čtvrtý, 
pátý a šestý krční obratel a porušil míchu. Ve vteřině jsem ochrnul 
a  byl  zcela  paralyzován.  Hladina  se  nade  mnou pomalu  zavřela. 
Nad sebou jsem viděl kalně oblohu a mé tělo klesalo. Byl to hrozný 
a silný pocit beznaděje. Věděl jsem, že teď umřu a myslel jsem si, 
že už  nebudu nic cítit  a vědět o sobě.  Stalo se však něco úplně 
jiného. Má duše opustila tělo.  Zjistil  jsem, že jsem „živý“ i  když 
vlastně mrtvý a že nejsem ve vodě. Najednou jsem zjistil, že jsem v 
neznámém prostoru. Následoval prožitek, který ovlivnil můj život ve všech směrech…

„V této knize popisuje Honza Boštík jednotlivé etapy klinické smrti, oddělení duše a těla, cestu k 
přijetí Krista a svůj život na vozíku jako tvrdou realitu handicapovaného člověka. Každá kapitola 
obnáší  nejen teoretické zamyšlení nad daným tématem, které je podkládáno Biblí,  ale i  jak to 
funguje prakticky v našich životech. Moc se mi na této knize líbí, že se na téma smrt a co je po ní, 
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hovoří explicitně a ne jako o společenském tabu. Možná až nepříjemně píše o čase milosti jako o 
trýznivém zvuku tikání hodin, když už dávno chceme spát. Co bych asi autorovi vytknula, je časté 
opakování děje. Já jsem už mnohokrát měla tu možnost se s Janem Boštíkem setkat osobně a za 
sebe mohu říci,  že je  Honza veselá  kopa plná  svérázného humoru.  Já  jsem si  tu  knížku ráda 
přečetla a doporučuju ji hledajícím lidem.“ -Martina Kubátová

—- připravil Lukáš Uher

Diskuze:  Má/může  se  křesťan  zajímat  o  alternativní 
medicínu?  Máš  v  tom  nějakou  soukromou  hranici,  za 
kterou bys už nešel/nešla?  

V l a d i sl a v  U h e r  (starš í 
sboru a hospodář) 

Alternativní  medicína  není 
právě  můj  šálek čaje.  Dívám 
se  na  ni  s  určitou  mírou 
nedůvěry, přesto si nemyslím, 
že  by  nemohla  přinést  nic 
dobrého.  Vše  je  potřeba 
posuzovat - zvláště proto, že 
některé  obory  zahrnuté  do 
alternativní  medicíny  jsou 
zaměřené  na  ducho vn í 
oblasti  a  tady  vnímám zcela 
j a snou  hran ic i  -  to ,  co 
neslouží  k  Boží  chvále,  mi 
neprospěje.

Marta  Kubátová  (členka 
hospodářské rady)

Alternativní  medicína  je 
hodně  široký  pojem.  Od 
bylinek  až  po  šarlatánství  s 

virgulí.  Byliny  stvořil  Bůh  – 
nemám s nimi tedy problém, 
nevadí  mi  ani  akupresura  a 
akupunktura  (pokud to  dělá 
někdo,  kdo  to  umí).  Jinak 
tomu  j e  v  p ř ípadě 
homeopatie.  Nevěřím  v  její 
účinnost.  Beru  ji  na  úrovni 
placebo  efektu,  a  tudíž  pro 
mne  postrádá  smysl.  Nikdy 
bych  nešla  do  působení  na 
dálku,  zaříkávání,  kyvadel, 
virgulí,  spirál...  To  je  podle 
mne hra s ohněm.

František  Matějka  (starší 
sboru, vedoucí skupinky)

Člověk všechno může, ale ne 
v šechno  mu  prosp ívá . 
Alternativní  medicína  =  jiná 
než  k l a s i cká  (kl in icky 
o věřená ) ,  pa t ř í  s em  v 
podstatě  všechno  ostatní  i 

třeba  Fytoterapie  –  léčba 
pomocí  bylinek,  ale  také 
lidoví  léčitelé,  ,,východní 
medicína“ atd. A kde jsem si 
já  nastavil  hranici?  Mám tři 
oblasti:

1. Používám – bylinkové čaje.

2.  Použil  bych ji  po dohodě 
s praktickým lékařem – jako 
podpůrnou  (doplňkovou) 
léčbu.

3.  Za  tuhle  hranici  bych  už 
ne še l  –  l ido v í 
léčitelé, ,,východní medicína“ 
atd.  –  jiná medicína spojená 
s náboženstv ím  nebo 
duchovnem.

— připravila Zuzka Váňová 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Pozvánky, akce, události 

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

4.4. Absolventský koncert Martiny Jasanské. Reduta Olomouc od 19:00. 

6.4. jednání staršovstva 

12.4. Orchestrální koncert absolventů – mimo jiné i Martiny Jasanské. Podrobnosti najdete v 
příloze.Reduta Olomouc od 19:00. 

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

22.4. Ofirika – přednáška R. Staňka o Jižním Súdánu. Od 18:00 v Mladkově.

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.

29.4.-1.5. Biblická stezka dorostu. Info D. Chráska

7.5. Zlomené srdce – konference o Modlitbách 24-7 v Brně.

8.5. prezentace křesťanského rádia TWR v rámci našich bohoslužeb

14.5. výjezdní zasedání staršovstva v Mladkově

26.5.-6.6. Návštěva manželů Husbandových a Chestnutových z Presbyterní církve Ameriky 

10.6. Noc kostelů 

15.6. jednání staršovstva 

23.-30.7. English camp 

29.7.-6.8. Tábor dorostu Jitřní poutník v Mladkově
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Biblická stezka 2016 

Na  konci  dubna  pojede  náš  dorost  na  Biblickou  stezku.  Co  to  je?  Jde  o  orientační  závod 
tříčlenných  hlídek  složených  z  dorostenců,  dětí  besídek,  klubů  apod.,  kde  mají  prokázat 
především své biblické znalosti.  Na jednotlivých stanovištích v terénu, která podle mapy musí 
nejprve nalézt, odpovídají na otázky nebo plní určité úkoly. Úkoly na stanovištích jsou vybírány 
zečtyř základních okruhů: biblické znalosti (zahrnují 50% všech stanovišť), tábornické znalosti a 
dovednosti, obecné znalosti, fyzická zdatnost

Rozsah znalostí pro BS 

1. Biblické: (podle ekumenického překladu): hledání v Bibli na čas, Žalmy 1, 23, Vyznání víry, 
Modlitba páně, Desatero, knihy Bible,1.Korintským 13.

2.  Tábornické:  uzle,  první pomoc, zatloukání hřebíků,  hod na cíl,  příroda,  odhady (litr,  váha 
kamene,minuta).

3. Všeobecné: historie, zeměpis, topografie, kimovka (pamatování si věcí)

4. Fyzické: šplh, ručkování, kliky, dřepy, střelba ze vzduchovky

Pokud nám chtějí rodiče dorostenců pomoci, abychom získali co nejlepší umístění, mohou sdětmi 
procvičovat dané oblasti. Předem děkuji za pomoc.

 —Danda Chráska

Veřejné celonárodní čtení Bible 2016 

Letošní Veřejné čtení Bible o Velikonocích na Starém náměstí bylo výroční, páté. Od předchozích 
se lišilo několika detaily:

-  Čtení  se  po  mnohém zvažování  přesunulo  z  Velkého  pátku,  který  se  poprvé  stává  státním 
svátkem, na Zelený čtvrtek. Nechtěli jsme opustit pomyslný střed města před radnicí, ale nechtěli 
jsme také číst na vyprázdněném náměstí. 

-  Stan, který  je základnou čtení,  jsme v minulých letech dvakrát reklamovali  kvůli  praskajícím 
plastovým spojům. Letos jsme četli před čerstvě zakoupeným žlutým stanem, který má odolnější 
konstrukci.

- Fotografkou letošního čtení nebyla Eliška Horáčková, nyní Zeisková, nýbrž zdatně ji nahradil 
Aleš Kobulej z ŘmKC, mimochodem soused z Javorky. 

- Veřejné čtení zahajoval poprvé zástupce CASD, kazatel Samuel Vaněk. 
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Kvůli přesunu čtení na čtvrtek jsem se osobně čtení účastnil jen nepatrně; den předtím jsem se 
totiž vrátil z delší služební cesty (Bangladéš, Indie). Moje zpráva je proto stručná. Díky Bohu i 
mnoha obětavcům se nakonec bohatě zaplnil seznam předčitatelů. Vím, že někteří lidé zde opět 
prožili určité oslovení a na některé tyto události navazovaly osobní rozhovory. Velmi srdečně a 
mile  uvedl  na  počátku  veřejné  čtení  pan  Petr  Šilar  (senátor)  –  laický  kazatel  ČCE,  jak  sám 
neopominul veřejně zdůraznit. Jeho účast bylo opětovným hřejivým povzbuzením. 

Na Veřejné čtení Bible navázala na Velký pátek Velikonoční ekumenická cesta, která se v minulých 
letech konala vždy hned ten samý den po čtení. I zde došlo k podstatné změně: organizátoři David 
Smyčka a Jakub Brdíčko odvážně naplánovali trasu cesty k semanínskému Borku. Pro účastníky 
zároveň  zajistili  odvoz domů.  K našemu milému překvapení  tato změna účastníky neodradila, 
nebylo jich méně než jiné roky. Mezi asi 50 účastníky bylo nejméně 10 nekatolíků, byla zde i sestra 
Giňová z  Vysokého Mýta,  jedna z  tamních nově  obrácených Romek.  S  ní  přijela  též  Monika 
Bakešová  z  BJB  Vys.  Mýto.  Nechyběli  mezi  námi  zástupci  CASD,  žel  však  nepřišel  nikdo 
z třebovských členů ČCE a  ČCSH

V Borku  se  v  nízkoprahovém  centru  četly  poslední  pasáže  velikonočních  událostí.  Čtení 
prostřídalo krátké slovo našeho kazatele Rostislava Staňka. Body programu propojil zpěvem chval 
Dominik Gábor, který pro tento účel nelenil přijet z rodných Otrokovic. Jeho nádherné chvály 
spolehlivě přitahovaly Romy, kteří jinak do místnosti plné „gádžů“ přicházeli jen velmi zdráhavě. 
Věříme, že tato neobvyklá návštěva Borku přinesla opět kus světla z nebe do této čtvrti, kde je 
tolik duchovní nouze. — Petr Horáček

Narozeniny 

Komu můžete udělat radost přáním k narozeninám v měsíci dubnu:

5.4.Karel Kokeš, 6.4. Božena Paťavová , 16.4. Ilona Berkyová, 20.4. Timoteus Krása a 
Lucie  Keithley,  25.4.  Rostislav  Staněk,  29.4.  Kateřina  Dostálková  jr.  a  Barbora 
Řeháčková, 30.4. Pavel Svoboda 

Přejeme Vám, aby Vás Pán Bůh chránil na Vašich cestách, abyste mohli prožívat radost z Boží 
blízkosti. 

Doufající v tebe však budou šťastní, ti všichni budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jméno, prosím 
přikryj, ať se před tebou mohou veselit! Ty přece, Hospodine, žehnáš spravedlivému, svou přízní 
jej obklopuješ jako pancířem.

Žalm 5:12-13 —- připravila Markéta Doležalová
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Inzerce:         

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

Oznámení z redakce 

Ráda  bych,  abyste  věděli,  že  můžete  v  Badyánu  uveřejnit  své  náměty  k 
modlitbám, své nabídky a prosby do rubriky inzerce, své reflexe akcí, kterých jste 

se účastnili, své pozvánky na akce, které teprve budou, můžete přinášet ožehavé otázky, na které 
by vás zajímala odpověď v rubrice diskuse, můžete nabídnout recenzi doporučeníhodného filmu/
knihy,  se  kterými jste  se  setkali.  Jsem ráda,  že  této  možnosti  využíváte  a  vždy  budu ráda  za 
rozšíření škály dodavatelů těchto textů.

A protože můžete uveřejňovat také svá poděkování, chci této možnosti hned zčerstva využít a ze 
srdce poděkovat Bratru Jaroslavu Kučerovi za nabídku pravidelného vyučování v Badyánu na téma 
sborového verše na tento rok. Nabídka je to ještě mnohem nádherější než se zdá, protože každý 
měsíc dostanu od bratra CD s osobním dopisem a povzbuzením, s perfektně  vypracovaným a 
bezchybným textem a nahranými písničkami pro naši rodinu! Děkuji vám!

—- Ida Kadlecová

Modlitby 

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

Prosme za nemocné, aby mohli zažívat Boží blízkost, pomoc a uzdravení.. 
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Modleme se za naše nevěřící rodiny a přátele, kéž  mohou poznat milost, radost a odpuštění v 
Kristu.

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 
12. a 26.4. v 18:30 v CB 
Info: Katka Dostálková 

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

TENTO MĚSÍC PRO NÁS UKLÍZÍ:  
2.-3.4. HORÁČKOVI 
9.-10.4. SVOBODOVI UNO 
16. - 17.4. SVOBODOVI IVČA S JENDOU 
23.-24.4. SLOUPENŠTÍ 
30.4.-1.5. ŠEDOVI 
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Nedělní bohoslužby

Č. TŘEBOVÁ  
[9:30]

ÚSTÍ N. O. 
[10:00]

MLADKOV 
[14:00]

ŽAMBERK 
[14:30]

3.4 J.Kučera P.Kadlec
10.4. R.Staněk R. Staněk
17.4. P.Kadlec                R.Staněk J.Kubát
24.4. R.Staněk R. Staněk
1.5. R.Staněk, VP ČT



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 
Petr Kadlec  
tel: 775 629 943  
email: petr.kadlec1@gmail.com 
Vladislav Uher 
tel: 602 446 497 
email: uhrovi@ow.cz 
Petr Svoboda 
tel: 604 175 260 
email: ip.svoboda@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 
1.5. 2016 
Uzávěrka 25.4. 2016 
Info: Ida Kadlecová 
tel: 736 207 644 
email: idulince@gmail.com
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