
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. 

Přehled variabilních symbolů pro posílání darů 
ke sborovým sbírkám na sborový účet: 

700100 – účelové sbírky 

700350 – dary na podporu lektorství Petra 
Kadlece 

700400 – dary na English Camp 

1300 - dary na úhradu půjčky na kazatelský byt 

 Můžete také přispět do označených 
pokladniček v hlavním sále sboru. 

Redakce 

Další číslo Sborových zpráv vyjde, dá -li Pán  
5.6. 2016 
Uzávěrka 30.5. 2016 
Info: Ida Kadlecová 
tel: 736 207 644 
email: idulince@gmail.com
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„Jedno  potřebné“  a 
labyrinty našeho světa 

Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel 
do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu 
žena jménem Marta, která měla sestru Marii; ta 
si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho 
slovo.  Ale  Marta  měla  plno  práce,  aby  ho 
obsloužila.  Přišla  k  němu  a  řekla:  "Pane, 
nezáleží  ti  na  tom,  že  mne má sestra  nechala 
sloužit  samotnou?  Řekni  jí  přece,  ať  mi 
pomůže!"  Pán  jí  odpověděl:  "Marto,  Marto, 
děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen 
jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si 
to, oč nepřijde." (Lk 10, 41–42)

Poslední  dobou  mne  v  myšlenkách  provází 
kniha,  kterou  jsem  nedávno  dočetl.  Knihu 
napsal  Jan Ámos Komenský  a  jmenuje  se  „Jedno potřebné“.  Komenský  píše jak  se  i  náš  svět 
podobá  labyrintům, do  kterých  krétský  král  Mínós  zavřel  nestvůru  Mínótaura,  tyto  labyrinty 
vymyslel  geniální  umělec Daidalos.  Jediným, kdo v nich nezabloudil,  byl  syn athénského krále 
Théseus,  který  labyrinty prošel  díky klubku nití,  jež  mu na Daidalovu radu poskytla Mínóova 
dcera Ariadné. Komenského slova o „jednom potřebném“ vedou k textu, který podle Lukášova 
evangelia Ježíš  pronesl,  když  byl na návštěvě  v domě  sester Marie a Marty a kde první z nich 
naslouchala Božímu slovu, které jim zvěstoval, zatímco druhá pokládala za nejpotřebnější plnit 
povinnosti  hostitelky ve vztahu k jídlu a  pití:  „Marto,  Marto,  děláš  si  starosti  a  trápíš  se  pro 
mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“ Komenský své 
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půjčenou a které nejsou k dispozici k půjčení. Již brzy se pro lepší přehlednost objeví kompletní 
seznam knih na webových stránkách www.cbctrebova.cz, zatím tomu tak není, takže prosíme o 
trpělivost.

    — Lukáš Uher a Iva Svobodová II.

Oznámení z redakce 

Milí čtenáři, ty nádherné, něžné a technicky dokonalé obrázky, které se vždy pojí k 
textu úvodního zamyšlení jednotlivých čísel  Badyánu, pro nás vždy čerstvě  maluje 

Markéta Doležalová. Je to veliká vzácnost, že se s námi dělí o svůj krásný talent, místo aby mi 
doporučila  “vždyť  můžeš  stáhnout  nějakou  fotku  z  intenetu”.  To  by  také  šlo,  ano,  ale  ručně 
malované obrázky od naší milované sestry z mládeže, to je něco úplně jiného! Děkujeme.

—- Ida Kadlecová

Modlitby 

Prosme za maturanty a studenty, kterým bude končit další školní rok a začnou další zkoušky. Kéž 
mohou prožívat Boží blízkost a pomoc.

Děkujme za naše bratry a sestry ve víře, kéž jsme si vzájemně posilou.

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 
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Nedělní bohoslužby

Č. TŘEBOVÁ  
[9:30]

ÚSTÍ N. O. 
[10:00]

MLADKOV 
[14:00]

ŽAMBERK 
[14:30]

1.5 R.Staněk, VP ČT
8.5 V. Kolegar Stříbrnice
15.5 R.Staněk           T.Janoušek P.Kadlec
22.5. F.Matějka J. Kubát
29.5. Al Chestnut R.Hubl



putování – nahoru nebo dolů? Ovšem, Abram 
jednal prozíravě, moudře.

Je zde však osvědčená rada pro poutníky Boží 
cesty. Přísl.  3,  5:”Doufej v Hospodina srdcem 
svým,  na  rozumnost  svou  nespoléhej.” 
Rozhodování  poutníků  neurčuje  ani  vlastní 
rozum, ani rady či příklad jiných, ale Boží vůle, 
kterou  přijímají.  Jak  vtíravě  se  k  prvému 
pochybení připojuje druhé! Manželka Sára se 
má vydávat za Abramovu sestru. To je tvrzení 
oprávněné  jen  částečně ,  oba  mají  sice 
společného otce, ale nemají společnou matku. 
Zde  to  má  j ako  po lopra vda  spo lu  se 
zamlčením  skutečnosti  jejich  manželství 
ochránit  Abramovu  bezpečnost  a  dokonce 
rozhojnit  jeho  bohatství.  Zanedbávání  Boží 
vůle je nedobrou setbou, která přinese jen zlou 
sklizeň.

Pán  Bůh  zasahuje  svou  pomocí,  Abram 
odchází pokořený a zahanbený. Zkouška měla 
bolavý výsledek, nebyla však nadarmo, přinesla 
užitek.  Abram  se  ujal  svého  opuštěného 
synovce, kvůli jejich rozhojněnému majetku a 
pro  zachování  dobrých  vztahů  bude  však 
dobře, když  se od sebe oddělí.  Překvapivá je 
Abrahamova  nabídka  Lotovi:  13,9  „Zdalipak 
není před tebou celá země? Odděl  se prosím 
ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. 
Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo." Volba 
je důležitá, ale Abraham se jí vzdává. Nebývalá 
strýcova šlechetnost je důkaz, že Abrahamovo 
srdce  již  nelpí  na  rozhojňování  vlastního 
majetku a již cele očekává na svého Boha, jen 

na Jeho volbu. „Já ti tu zemi ukážu“ –  to je 
Bož í  prohlášení ,  které  jeho  víře  cele 
dostačuje. Jaký  je výsledek Božího působení 
při poutníku Boží cesty Abrahamovi? Hle! Na 
hoře, určené samým Bohem, leží  na čerstvě 
zbudovaném  oltáři  svázaný  milovaný  syn 
Abrahama  a  Sáry,  jediný  nositel  velebných 
Božích slibů. Abraham připraven zdvihnout a 
užít  obětní  nůž.  V oddanosti  víry  je  hotov 
splnit  mimořádný  Boží  rozkaz:  22,2  "Vezmi 
svého jediného syna Izáka,  kterého miluješ, 
obětuj ho jako oběť zápalnou.“ Nejobtížnější 
zkouška  je  výtečně  dovršena.  Boží  posudek 
zní: „Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, 
neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna." 
Požehnaný  Abraham  se  stává  zvláštním 
předobrazem  Boha,  který  ve  své  předivné 
lásce k nám určil  i  dal za nás v oběť  svého 
jediného milovaného Syna. Slova samotného 
Pána Ježíše: J 8,56 “Váš otec Abraham zajásal, 
že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se."  
Zde je ten slavný cíl: Spatřit den vyvýšeného 
a oslaveného Božího Syna. Spasitele a Krále. 
Abraham  zemřel  ve  víře,  zdálky  s  jásáním 
zahlédl  tento  den  a  spolu  se  všemi  Božími 
vykoupenými  jej  očekává  v  jeho  slavném 
uskutečnění. (Žd 11,  13)  Po tomto dni se již 
neohlásí noc, tam bude víra slavně naplněna, 
tam budeme vždycky s Pánem.

Šťastnou  a  požehnanou  cestu  k  nejlepšímu 
cíli přeje 

— Jaroslav Kučera
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Radek Hübl  

V  na š í  nedokona lé 
společnosti je policistů a žel i 
vo j áků  t řeba .  Dě l a j í 
záslužnou  práci a právě naše 
víra jim může pomoci, aby ji 
dělali  dobře.  I  sám  Ježíš 
vojákům  neřekl,  že  mají 
svého  zaměstnání  zanechat, 
j en  j e  va ro va l ,  aby  ho 
nezneuž í va l i .  Věř ím,  že 
s te jné  s lo vo  p lat í  i  pro 
policisty.  Kéž  se  za  ně  víc 
modlíme  a  přejeme  jím  jen 
dobré a stát s občany také.

Lucie Horáková 

Izraelci jako národ, o kterém 
čteme  v  Bibl i ,  bojoval i , 
dobývali  i  bránili  se.  Měli 
stejné desatero jako my. Když 
někdo  agresivně  zaútočí  na 
naše  nejbližší,  nebude  asi 
nikdo  z  nás  jen  pasivně 
přihlížet,  ale  udělá  všechno 
pro  to ,  aby  je  ochráni l . 
Naštěstí  v  dnešní  době  a  v 
našich podmínkách je služba 
v  armádě  a  v  policii  věc 
převážně  obrany  a  ochrany 
nás normálních lidí.

Můj názor je ten, že by bylo 
úžasné,  kdyby  křesťané  byli 
všude  (v  rámci  legálních 
pravidel:)),  kdyby  jich  tam 
bylo hodně  a byli by vidět a 
s l y šet  -  ve  škol s tv í ,  na 
úřadech,  na  soudech,  ve 
vládě,  mezi  podnikateli....A 
to také bylo jednou z  mých 
motivací, proč jsem se pustila 
do oboru, ve kterém pracuji. 
Není  to  jednoduché  být 
křesťan gynekolog,  ale  je  to 
výzva. Ale to by bylo na jiné 
povídání.  Za  mě  tedy  ano, 
ano.

— připravila Zuzana Váňová 
 

Pozvánky, akce, události 

4.5. jednání staršovstva 

7.5. Oheň u Šedů - od 16:00 ve Starých Oldřichovicích. 

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

8.5. prezentace křesťanského rádia TWR v rámci našich bohoslužeb

12.5.  Je  bible  pravdivá?  -  přednáška  teologa  a  historika  T.  Petráčka  od  17:00  v 
Městském muzeu 

14.5. výjezdní zasedání staršovstva v Mladkově

16.5. Eumenická bohoslužba od 18:00 v Lanškrouně u sv. Václava, kázání R. Staněk
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Daniel Chráska: 

 Dorost je mým koníčkem

1. Co děláte/čím se rádi zabýváte/jak trávíte čas?  

Mezi moje zájmy patří sport a to jak aktivně, tak pasivně. Jsem velkým fanouškem pardubického 
hokeje. Bohužel poslední dobou, kvůli mému dojíždění 30 km do zaměstnání (pracuji v Naději ve 
Vysokém Mýtě), rodině a práci v dorostě na moje soukromé koníčky často nezbývá mnoho času a 
sil. Jinak je mým koníčkem i dorost. Je pro mě jak službou, tak aktivním odpočinkem. 

2. Co pro Vás bylo nejdůležitější při přijmutí Ježíše Krista do života? 

Po uvěření v Ježíše na Velikonoce v roce 1998 jsem řadu let řešil problém, zda jsem dost dobrý 
křesťan na to, abych vstoupil do církve. Věřil jsem, snažil jsem se žít správný život, ale stále jsem si 
vnitřně nepřipadal tak vyzrálý, abych se stal plnoprávným členem. Trvalo mi asi dva roky, než jsem 
si uvědomil, že nikdy nedokážu být bezchybný a "dokonalý" křesťan. 

3. V čem spočívá podle Vás hlavní smysl/hodnota našeho společenství pro Vás, z čeho 
máte radost/za co jste vděčni? 

Těší mě, kolik je v našem sboru dětí. Jsou budoucností našeho sboru. Mám naději, že se náš sbor 
bude jen rozrůstat. Už teď vidím, že má náš sbor silnou a pestrou základnu lidí, kteří slouží, jak 
každý z nich umí. A věřím, že i dnešní nejmladší generace jednou převezme (nebo i rozšíří) služby 
v našem sboru. Snad většina dětí našeho sboru zde zůstane i v dospělosti. Toho se trochu obávám. 

4. Co byste chtěli vzkázat bratrům/sestrám, co se Vám často honí hlavou? 

Žijme všichni v našem sboru navzájem v lásce a pokoji a hledejme častěji  chyby u sebe než  u 
druhých.

—- připravila Zuzana Váňová

Zajímavosti z křesťanského světa:   

Pánbíčkáři: o polském katolicismu 

Dvoustránkový  článek  polského  politologa  Macieje  Ruczaje  byl  uveřejněn  u 
příležitosti letošního 1050. výročí christianizace Polska, kterou započal přijetím křtu 

kníže  Měšek  I.  Ruczaj  v  něm  hledá  odpovědi  na  to,  odkud  se  vzala  schopnost  polského 
katolicismu přežít.
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Polským katolicismem není v článku míněno to, že hodně Poláků se hlásí ke katolické církvi. Je 
vlastně docela jedno, kolik jich dnes je. Jde o to, že polskost se zrodila z katolicismu a zůstane s 
ním  spojená,  i  když  jednotlivci  budou  od  církve  odcházet.  Polská  identita  má  zkrátka 
katolicismus, který  pro Poláky představuje pilíř  svobody a ochranu před nestálostí  politického 
vývoje, ve svém jádru. Na rozdíl od Čechů tak neodvozují svojí identitu od životního stylu a zvyků.

Ztotožnění národa a náboženství bylo posíleno během nepokojů v polovině 19. století či za druhé 
světové války a  v  začátcích komunismu.  Právě  ve  dvacátém století  došlo  ke zrodu moderního 
„Poláka katolíka“, jež si uvědomuje svou osobní zodpovědnost za církev a je ochoten financovat 
existenci církve a její nezávislost na státu. Navzdory utkvělým představám je tak současná polská 
církev názorově velmi pestrá a opírá se spíše o aktivitu laiků než duchovních. Navíc organizace 
vznikající při farnostech představují jeden z hlavních pilířů občanské společnosti.

Zdroje: Ruczaj, M: Pánbíčkáři. Příloha Orientace, Lidové noviny, 16. 4. 2016.

— připravila Barbora Uhrová

Recenze na knihu/film 

Viktor Frankl: A přesto říci životu ano – Psycholog prožívá koncentrační 
tábor 

Dílo, jež vzniklo během necelých dvou prosincových týdnů 
roku 1945, popisuje jakými fázemi odlidštění museli vězni 
procházet. Mnohým z nich tato strašná zkušenost přesto 
otevřela  cestu  k  porozumění  smyslu  vlastního  života. 
Propojují se v něm Franklovy bezprostřední osobní zážitky 
z tábora smrti s pomyslnou reflexí a dialogem tří filozofů, 
kteří  mu  byli  blízcí  —  Sokrata,  Spinozy  a  Kanta.  Podle 
Frankla  zůstává  v  člověku  i  v  značně  extrémní  situaci 
prostor  svobody  a  odpovědnosti,  kterého  se  nesmíme  za 
žádnou cenu vzdát:  "Nic nemůže udolat člověka, který  si 
vědomě přeje mít životní cíl”  

Kniha  A přesto  říci  životu  ano  vypráví  o  autorově  pobytu  v 
koncentračním  táboře,  kam  byl  odvlečen  roku  1942.  Autor  popisuje  své  zážitky  z  lágru  s 
„psychologickým nadhledem" (i  když  i  on  sám si  položil  otázku,  na  kolik  je  možné mluvit  o 
nadhledu  i  u  tak  intenzivního  negativního  prožitku)  a  soustředí  se  v  ní  na  život  běžného 
vězně: ,,Nechci se zde zmiňovat o velkých ohavnostech (mnoho se toho o nich už namluvilo a kdo 
jim uvěřil?),  nýbrž  o  spoustě  malých trápení,  anebo jinými slovy  o  tom,  co  se  ve  všední  den 
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odehrávalo v duši běžného vězně.“ (z úvodu knihy). Kniha provází čtenáře od okamžiku Franklova 
transportu do Osvětimi až  do jeho propuštění na konci války. Je zde popisováno nekonečné a 
nelidské utrpení a neustálá blízkost smrti, vše v takové míře, že to vzbuzuje dojem nereálnosti a 
snovosti.  Skutečně  i  Frankl  popisoval,  jak se  v  některých okamžicích sám nepovažoval  ani  za 
živého a ani za člověka. Čtenář si při čtení pořád dokola pokládá takřka otřepané otázky: je vůbec 
možné, aby lidství kleslo tak hluboko? A kde byl tehdy Bůh?

Ale teď už k tomu názvu knihy. Autor byl povoláním psycholog a psychiatr a zkušenost lágru ho 
silně  ovlivnila  i  po jeho profesionální  stránce,  možná bych mohl  říct  'vzdělala'  (snad to nezní 
cynicky). V lágru, kde mnoho jeho spoluvězňů neuneslo tlak své situace a spáchalo sebevraždu, a 
kde nejednou i on sám na ni pomyslel, zformoval psychologickou metodu tzv. logoterapie, kterou 
rozpracoval po válce, a kterou pomáhal už svým spoluvězňům: léčbu smyslem života. Budou-li mít 
pro co žít,  přežijí.  Tím smyslem mohla  být  třeba víra  v  Boha nebo třeba čekání  na  návrat  k 
milovanému člověku, návrat k nějaké vědecké práci atd. A Frankl jde ještě dál: člověku se může 
stát  smyslem života právě  i  jeho utrpení,  ve  své ojedinělosti  a  jedinečnosti.  Každý  člověk má 
jedinečný osud a je stavěn do jedinečné situace, která vyžaduje jedinečné zachování se. 

Poslední věty nedokážu vysvětlit úplně, jedno mi je jisté: já jsem našel smysl života v Kristu. Bída a 
utrpení lágru jsou obrazem, jaké jsou (či budou) bída a utrpení duše každého člověka žijícího bez 
Boha. Bůh nám dal život kdysi, ale dává nám ho i neustále každý den a každou vteřinu. Ale člověk 
se od Něj  odvrátil a to, co muselo nutně  následovat, bylo utrpení a smrt. Kristus ale žil  život 
člověka a zažil i utrpení a smrt, zažil jaké to je být bez Boha („Bože můj, proč jsi mě opustil?“ -
Matouš 27,46) Bůh se stal člověkem a zažil, jaké to je být bez Boha - zvláštní, že?. To všechno pro 
Jeho lásku k nám, abychom mohli zažít skutečný život, abychom přesto mohli říct životu ano. 

—- Darek Černý

Diskuze: Má/může křesťan být v armádě, policii?  

Josef Geldner  

Je  pozoruhodné,  že  Bible  si 
této  otázky  všímá:  5.Mojž. 
20,7 -8.  Dává  na  zvážení 
několik  životních  situací. 
Rád bych připomněl alespoň 
dvě .  Když  s e  č l o věk 

zasnoubí,  tak  má  budovat 
vztah,  jinak  může  o  svoji 
milou  přijít.  Dále  nám  je 
připomenut  možný  strach. 
Kdo  se  bojí,  tak  radši  dělej 
něco  jiného,  protože  strach, 
zbabělost může ovlivnit další. 
O  pár kapi to l  dá le  a le 
čteme  úžasné  povzbuzení. 

„Buď  rozhodný,  udatný  a 
neměj  strach, Hospodin tvůj 
Bůh  bude  s tebou  všude, 
kam půjdeš.“ (Joz. 1,8) Kdo se 
rozhodne do této služby jít, 
měl  by usilovat o to,  aby se 
„Boží  slovo  nevzdálilo  od 
jeho úst.“
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Rozhovory s členy našeho společenství:  

Lucie Chrásková:  

               Úplně obyčejný den 

1. Co děláte/čím se rádi zabýváte/jak trávíte čas? 

Nečtu knihy, nesportuji, necestuji, nechodím do přírody, nechodím za kulturou. Nemám na to 
čas, ani mozkovou kapacitu. Jsem ráda, když se dostanu občas sama do Tesca na nákup a cestou 
se nalokám čerstvého vzduchu. Jsem šťastná, když  jsme zdraví všichni spolu doma a probíhá 
úplně obyčejný den. Den, kdy nikam nemusíme, kdy nás nečeká další v řadě lékařských kontrol... 
Když  večer uložím ty naše tři  poklady, padnu do křesla, uvařím si kávu a jsem ráda, že jsem. 
Ticho, které se večer rozhostí po našem domě, zní jako rajská hudba. Ale když mám mluvit jen za 
sebe, tak mám ráda hudbu, filmy, kavárny, moravská červená vína a žluté kytky.

2. Co pro Vás bylo nejdůležitější při přijmutí Ježíše Krista do života? 

Narodila jsem se v křesťanské rodině. Křesťané, kam se podíváš. Proto jsem přebrala víru tak 
nějak automaticky i já. Nejdůležitější pro mě tedy bylo, když jsem začala Krista poznávat osobně 
a nabírat své vlastní křesťanské zkušenosti. V tomto ohledu mi nejvíce pomohlo, když jsem po 
maturitě odešla pracovat a žít do Prahy. Náročná práce zdravotní sestřičky, odloučení od rodiny, 
nový podnájem a zakotvení v nově vznikajícím sboru CB na Jižním městě mě přimykalo blíže ke 
Kristu. V roce 2004 jsem se v tamním CB nechala pokřtít.

3. V čem spočívá podle Vás hlavní smysl/hodnota našeho společenství pro Vás, z čeho 
máte radost/za co jste vděčni? 

Sílu našeho sboru jsem si mohla naplno uvědomit v loňském roce, kdy jsme prožívali starosti s 
naším Hynkem. Bylo to nesmírně milé a lidské. Věděla jsem, že všichni stojí při nás. Poslední 
dobou se s vámi všemi osobně skoro nevidím, ale vím, že duchovně a lidsky jsme spolu a toho si 
moc vážím. Díky Bohu za dar společenství.

4. Co byste chtěli vzkázat bratrům/sestrám, co se Vám často honí hlavou? 

Sama o sobě vím, že jsem často vůči Bohu nevděčná a nevidím to dobré, co mi dává. Proto nám 
všem přeji, abychom se uměli radovat z obyčejných věcí a toužili Bohu stále děkovat.
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26.5.-6.6.  Návštěva  manželů  Husbandových  a  Chestnutových  z  Presbyterní  církve 
Ameriky 

5.6. Děti slouží dětem - na nedělní bohoslužbě nás při příležitosti Dne dětí ke chvalám povede 
hudební dětské těleso

10.6. Noc kostelů 

15.6. jednání staršovstva 

13.-21.7. puťák  mládeže 

23.-30.7. English camp 

29.7.-6.8. Tábor dorostu Jitřní poutník v Mladkově

Narozeniny 

V květnu oslaví narozeniny:

1.5. Lukáš Matějka, 2.5. Nikola Šedová, 3.5. Vladimír Jasanský, 7.5. Blažena Jasanská, 
13.5. Blanka Ježková a Dana Staňková, 14.5. Martina Kubátová, 18.5. Daniel Chrástka a 
Marta Kubátová, 19.5. Petr Polák, 24.5. Barbora Uhrová, 26.5. Marta Šreibrová 

Přejeme Vám, aby vás Pán Bůh chránil a potěšoval v každém dni.

“On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopýtají a 
padají, kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil:

Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.”

Izaiáš 40:29-31 —- připravila Markéta Doležalová

Inzerce:         

Milí bratři a sestry, rádi bychom vás upozornili na možnost půjčování knih z naší 
malé sborové knihovny umístěné v mezipatře sborového domu. V současnosti 

obsahuje  více  než  400  zajímavých  titulů,  proto  kdykoliv  budete  mít  po  nedělní  bohoslužbě 
chvilku,  neváhejte  se  jít  podívat  a  případně  si  nějakou  knížku(y)  půjčit.  Pokud  byste  se  tak 
rozhodli, budeme rádi, když o tom dáte vědět mně – Lukáši Uhrovi nebo Ivě Svobodové, abychom 
zapůjčení  zaevidovali.  Je  totiž  dobré  udržovat  přehled  o  tom,  kdo  má  kterou  knihu  zrovna 
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životní snahy přirovnává k Martě a jejímu starostlivému pobíhání, od kterého ale chce přejít k 
lepšímu údělu Mariinu. (Lk 10, 41–42)

„Chci děkovat Pánu Ježíši,  že nás všelijakými oklikami vyvádí z našich labyrintů  po skrytých 
nitích  Ariadniných,  a  nakonec  nás  přece  jen  přivádí  k  sobě,  k  vlastnímu prameni  a  oceánu 
veškerého dobra“. —- Jiří lejsek

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

Poutník Abraham  

Poutníka  Boží  cesty  Abrahama  vyznamenává 
Bible  požehnanými  jmény  a  tituly.  Je  pro 
každého z nás nejen příkladem, ale i pozváním 
a nabídnutím utěšeného a požehnaného života 
v  Boží  blízkosti  a  pro  Boží  dílo.  Jakub 
př ipomíná  v  ep.  2 ,  23  v í r u  jako  zdroj 
Abrahamovy  spravedlnosti  a  z  dávných 
záznamů  vyzdvihuje  vzácný  titul  „Abraham 
Boží přítel.“ Pán Bůh sám prohlašuje, že se s 
ním důvěrně  sblížil,  svěřuje mu své plány a s 
laskavostí  přijímá  jeho  postupně  náročnější 
modlitebné  přímluvy.  Abrahamova  poslušná 
odevzdanost k Božím příkazům není bezděčná 
ani  nahodilá,  je  pevně  a  nezvratitelně 
zakotvena  právě  v  jeho  víře  v  Panovníka 
Hospodina.  Být  poutníkem  Boží  cesty,  to 
začíná  Božím zřetelným vybídnutím:  „Vyjdi!“  
Odkud vyjít, co všechno zanechat a opustit, to 
zkušený,  zabydlený  a  opatřený  muž  věděl. 
Nálež í  k  tomu  také  rázné  a  důkladné 
zanechání vlastních plánů do budoucnosti. To 
všechno je zřetelné, až bolavě zřetelné. Daleko 
víc nesnadné a obtížné je však to druhé, nutně 
s  prvním  spojené:  „Jdi  do  země,  kterou  ti 
ukážu.“  Jít  a  vůbec  nic  nevědět  o  cíli , 

možnostech,  zdali  to  putování  do  nejisté 
budoucnosti,  možná  plné  nebezpečí?  Je  to 
však Boží  výzva,  prohlášení svrchované vůle 
Panovníka  Hospodina,  spojená  s  Božím  
zaslíbením:  „Učiním  tě  velkým  národem, 
požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se 
požehnáním!“ Pán Bůh má pro Abrama, má 
pro Tebe i pro mne svůj plán a program, svou 
cestu i cíl.  Prosme za poznání Jeho vůle,  za 
Jeho vyučování a vedení. „Uč mne chodit po 
svých stezkách!“ Abram je v Boží škole, každý 
z nás je v Boží škole. A kde je vyučování, tam 
nezbytně  jsou  také  zkoušky.  V ž ivotě 
Abrahamově jich bylo několik, zde je zpráva 
o první: 12,10 “I nastal v zemi hlad. Tu Abram  
sestoupil  do  Egypta,  aby  tam  pobyl  jako 
host.”  Pro  zachování  života  nejbližších, 
početné  čeledi  i  všeho  dalšího  živého  v 
Abramově péči je nezbytně důležitý dostatek 
potravy.  Je  zde  tolikrát  osvědčená  obilnice, 
Egypt.  Tam  Abram  sestoupil.  To  není  jen 
poukaz  na  zeměpisnou  polohu,  zde  je  také 
p řesné  posouzen í  j eho  souča sného 
duchovního  stavu.  Slovenská  Bible  to 
vyjadřuje  výstižně  „šel  dolů  do  Egypta.“ 
Máme citlivé,  vytříbené  svědomí,  abychom 
dovedli rozeznat, kam směřují kroky našeho 
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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:  
30.4.-1.5. ŠEDOVI 
7.-8.5. GELDNEROVI + SVOBODOVI 
14.-15.5. STRÁNŠTÍ 
21.-22.5. VÁŇOVI 
28.-29.5. ČERNÍ 

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 
Fantišek Matějka 
tel.: 604 119 238 
email: frantisek.matejka.t@seznam.cz 

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