
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 

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  
3.7. 2016 
Uzávěrka 27.6. 2016 
Info: Ida Kadlecová 
tel: 736 207 644 
email: idulince@gmail.com
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Nedělní bohoslužby

Č. TŘEBOVÁ  
[9:30]

ÚSTÍ N. O. 
[10:00]

MLADKOV 
[14:00]

ŽAMBERK 
[14:30]

5.6. A.Chestnut, VP ČT
12.6. J.Kubát J.Kubát
19.6. V.Uher               J.Lejsek R.Staněk
26.6. R.Staněk



... kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam 
jsem já uprostřed nich. (Matouš 18:20) 

Často a rádi tento Ježíšův 
výrok  citujeme  jako  skvělé  zaslíbení. 
Ježíš  není jen tím sedícím po pravici 
Otcově v nebesích, je přítomen i mezi 
námi, když  se shromáždíme. Existuje 
nějaká církev, nějaký sbor nevztahující 
toto  zaslíbení  na  sebe?  Nicméně 
zeptejme  se:  platí  to  zaslíbení  vždy? 
Možná Vás  to  překvapí,  ale  doufám, 
že nikoli. Proč?

Začněme tím, že je tu zmíněna nějaká 
určující  podmínka.  Zjevně  jí  nebude 
zmiňovaný  počet  dvou  nebo  tř í 
shromážděných. Myslím, že si můžeme 
dovolit ten počet libovolně vztáhnout i na čtyři, pět, deset, aniž by se smysl výroku změnil. Tou 
podmínkou je shromáždit se v Jeho jménu. Co to znamená? Postačí snad označit sebe sama a naše 
činy etiketkou s  Ježíšovým jménem a hle,  On je  tu s  námi?  Pohlédneme-li  do verše 19,  který 
našemu výroku předchází,  zjistíme že tak to asi  myšleno není.  Shromáždění v Jeho jménu má 
zjevně cosi společného se shodou, ano s jednotou. Ta obvykle vyžaduje nemalé úsilí, tedy rozhodně 
nic moc automatického a založeného na nominální příslušnosti ke Kristu..

O mnoho dále jsme takto ale ještě nepokročili, a to ze dvou důvodů. Předně: shodnout se můžeme 
i k páchání zla a planě se pak budeme dožadovat Jeho přítomnosti mezi námi. A za druhé: je vůbec 
možno chápat Jeho přítomnost jako důsledek našeho úsilí o jednotu, byť úsilí poctivého a zlu se 
vyhýbajícího, aniž bychom tím podivně pokroutili evangelické učení o milosti, jež našemu úsilí 
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předchází? Myslím, že ne. Ježíšova přítomnost mezi námi není odměnou za naše snažení sejít se v 
Jeho jménu. On svou přítomnost konstatuje jako prostý fakt – tam jsem já, říká. Spíše tedy než o 
zaslíbení tu Ježíš hovoří o něčem, co by se dalo nazvat vzrušujícím okamžikem prozření. Splníme-
li onu nutnou podmínku, tedy podaří-li se nám dojít ke shodě, jakkoli to není nikdy snadné, tu 
zjišťujeme, že v místě, na kterém jsme se sešli, tam On už je a vždy byl a dokonce, že jinde než 
tam, kde On je, se ani nemůžeme sejít a nalézat opravdovou shodu v Jeho jménu, ačkoli jsme se o 
to pošetile snažili.

A to také znamená ještě jednu věc, kterou Petr zřejmě ihned pochopil (ale trochu podcenil), když 
se hned v následujícím verši  ptá,  kolikrát že je třeba odpustit bratru, když  proti mně  zhreší. 
Máme-li se sejít dva nebo tři v Ježíšově jménu, je třeba nezůstat na svém, ale na to místo, kde 
Ježíš  už  je,  vykročit  jeden druhému vstříc  s  odpuštěním (a  ano,  sedmkrát  je  žalostně  málo), 
protože On tam je a bude ne při tom nebo při onom, ale uprostřed nich. A nejít si vstříc nebo jít 
jinou cestou než  skrze Toho, který  je uprostřed, znamená minout jeden druhého a především 
minout Kristovu přítomnost.

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

—- Jiří Kubát

Rozhovory s členy našeho společenství:  

Iva Svobodová jr. 

 Každý člověk má hodnotu  

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

Jsem studentkou překladatelství anglického jazyka. Kromě překládání 
mě baví trávit čas s přáteli (Mezi ně počítám i manžela Jendu a naše 
rodiny) a s Bohem. Také ráda maluju a vyrábím, čtu beletrii a časopisy 
o bydlení, ráda hraju deskové hry.

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

Pocházím z věřící (evangelické) rodiny a nepamatuji si, že bych někdy měla pochybnosti o Boží 
existenci,  vždycky jsem Pána Boha vnímala a svět bez něj  by mi přišel  prázdný  a  nesmyslný. 
Zároveň však pro mě víra byla svobodné rozhodnutí, rodiče nás do ničeho nenutili. Pán Bůh si 
mě časem vedl k větší blízkosti s ním a pochopila jsem, že opravdové bohatství přichází, když mu 
podřídím svůj život a nebudu ho brát jen jako „bonusový doplněk“. Jsem moc vděčná, že mě k 
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Modlitby 

Děkujme za krásu všeho stvoření, kterou nás Pán Bůh obklopil.

Děkujme za hojnost a mír v naší zemi.

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 ČT 
středa v 18 v CB 
8.6. a 22.6. 
Info: Rosťa Staněk 

BIBLICKÁ V LANŠKROUNĚ   
Každý čtvrtek v 18:00 
Informace: R.Staněk  

SKUPINKA V ÚSTÍ 
Každé pondělí v 17:00 u Šedů 
Info: František Matějka 

SKUPINKA ŽEN v ČT 
7.6. v 19 v Lanškrouně.  
a 21.6. v 18:30 v CB 
Info: Katka Dostálková 

SKUPINKA MUŽŮ v ČT 
V úterý 14.6. a 28.6. od 20 hod po 
domácnostech 
Info: Petr Blaško 

TENTO MĚSÍC PRO NÁS UKLÍZÍ:  
4.-5.6. MATĚJKOVI 
11.-12.6. J.LEJSEK+P.PÁVEK+P.SEDLÁČEK 
18.-19.6. JASANŠTÍ 
25.-26.6. J.MIKULECKÝ 

Kontakty 

KAZATEL   
Rostislav Staněk 
tel: 602 323 941 
email: rostislav.stanek@cb.cz 
STARŠÍ  
Jiří Kubát 
tel: 605 421 299 

�9



výsledků Biblické stezky. Napětí rostlo. Stezky se účastnilo téměř patnáct hlídek. Všechny hlídky 
byly oceněny diplomem a zajímavou cenou.

Už si nevzpomínám, kdo byl první, jen vím, že naši dorostenci prožili suprový víkend se svými 
přáteli, zažili radost, napětí, únavu po boji. A co hlavně? Nabrali odhodlání a chuť připravit se na 
příští ročník Biblické stezky, sestavit hlídky a za rok znovu v plné síle startovat!

— Ivana Zobačová

Narozeniny 

V tomto měsíci oslaví narozeniny:

3.6. Martin Horák, 6.6. Radek Hübl, 27.6. Celestýna Krásová 

Přejeme Vám Boží požehnání, lásku a pokoj v srdci.

Verš pro Vás:

Hospodin tě povede neustále, 

bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; 

budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. 

Izaiáš 58,1 —- 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 
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.
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sobě vedl skrze věřící přátele i různé služby pro mládež, obzvlášť v CB. To, co jsem dostala, bych 
chtěla umět také předávat dalším lidem. Zároveň bych chtěla pořád růst v poznání Boha a života 
s ním.

3. V čem spočívá podle Vás hlavní smysl/hodnota našeho společenství pro Vás, z čeho 

máte radost/za co jste vděčni? 

Mám radost z úsilí o duchovní čistotu a znalost Božího slova. Taky jsem moc ráda,když mohu 
poslouchat někoho staršího a zkušenějšího, nebo naopak diskutovat s mládežníky –  obojí  mě 
obohacuje. Obecně se mi líbí církev jako prostředí, kde se věci dělají jinak než ve světě. Ženské se 
nepomlouvají, lidé se umí pochválit, kamarádi se nemusí scházet jen v hospodě a každý člověk má 
hodnotu. Za to jsem moc vděčná.

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

Mějme se rádi a modleme se za sbor a za sebe navzájem.

Markéta Doležalová 

Ptačí zpěv 

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

Studuji restaurátorskou školu v Litomyšli, kde také trávím v poslední 
době nejvíce času. Když mám možnost, jsem ráda v přírodě a obdivuju Boží stvoření. Učím se 
dívat okolo sebe, je toho tolik, co stojí za obdiv. Často se pokusím zachytit to, co vidím na papír 
pomocí štětců a barev – někdy se to povede a někdy zase ne, ale vždycky je to pro mě radost. 
Ráda trávím čas s kamarády a s rodinou. Baví mě poslouchat audioknihy, hudbu a ptačí zpěv.

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

Právě ta láska přesahující chápání. Má mě rád takovou jaká jsem - to je pro mě opravdu důležité a 
pořád si to musím připomínat. Pán Ježíš je věrný a vím, že to se mnou nikdy nezabalí. Má se 
mnou neskonalou trpělivost a mé slabosti a selhání mě stále víc a víc učí spoléhat na Něj.

3. V čem spočívá podle Vás hlavní smysl/hodnota našeho společenství pro Vás, z čeho 

máte radost/za co jste vděčni? 

Nikdy nepřestanu být vděčná, že mě sem Bůh přivedl. Raduju se z blízkých vztahů, které mezi 
sebou  máme.  Je  pro  mě  důležité,  že  svou  víru  můžu  sdílet  s  druhými  a  přijímat  od  nich 
povzbuzení.  Jsem ráda,  že  naše  společenství  nekončí  u  nedělního  shromáždění,  můžeme  se 
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setkávat i přes týden na mládeži a na skupinkách – je to dost dobrá motivace, jak překonat ten 
dlouhý týden. Velkou hodnotu vnímám ve vzájemné podpoře nejen slovy, ale i modlitbami, což je 
obrovský dar.

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

Libí  se  mi  slova  Corrie  ten Boom, která  říká:  „Jestliže my,  větve,  jsme připojené ke kmenu, 
můžeme nést ovoce pokoje, lásky a potěšení. Drž si nás pevně Pane.“

—- připravila Zuzana Váňová

Zajímavosti z křesťanského světa:   

Co jste (možná) nevěděli o Severní Koreji 

Kvůli  pronásledování  věřících  je  Severní  Korea  už  14.  rokem  považována  za 
nejnebezpečnější  zemi  pro  křesťany.  Podle  odhadů  zde  žije  200  až  400  tisíc 

křesťanů. Většina z nich je však nucena svou víru skrývat a předpokládá se, že asi 70 tisíc věřících 
se kvůli svému prozrazení nachází v pracovních táborech. 

V roce 1907 zažila země velké probuzení a v hlavním městě Pchjongjangu byly založeny stovky 
sborů. První pronásledování přišlo už o tři roky později, a to s japonskou nadvládou v letech 1910 
až 1945. I přesto se ale odhaduje, že v zemi žilo před korejskou válkou v 50. letech půl milionu 
křesťanů.

Dnešní severokorejská společnost je dělena do třech tříd, podobně jako je tomu například v Indii 
skrze systém kast. Do nejnižší „nepřátelské“ třídy, kam je zařazeno celkem 27 % severokorejské 
populace, spadají mimo jiné křesťané, což pro ně, oproti dvěma vyšším třídám, znamená nejenom 
nižší příděly potravin, ale také tvrdší tresty. Pomoc pronásledovaným křesťanům zde poskytuje 
třeba iniciativa Open Doors, z jejichž stránek je článek převzat, a to pašováním jídla do země či 
šířením informací skrze křesťanské rozhlasové programy.

Zdroje:  www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/north_korea.php,  www.opendoorsuk.org/news/stories/
north_korea_160212.php

— připravila Barbora Uhrová

Recenze na knihu/film 

Bratr Andrew: Pašerákem ve službách nejvyššího  

Překročit rumunské hranice mi trvalo čtyři hodiny. Když jsem přijel k  přechodu na druhém 

břehu Dunaje, říkal jsem si: „To mám štěstí. Jen šest aut. To půjde rychle.“ Když uplynulo čtyřicet minut a 

prohlíželi stále ještě to první auto, pomyslel jsem si: „Chudák, musí na něj něco mít, že to trvá tak dlouho.“
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10.6. Noc kostelů - letos se náš sbor nezapojí. Ale v jejím rámci můžete shlédnout a poslechnout 
si scénickou kantátu Hodinky v kostele sv. Jakuba od 21:00.Více na https://www.nockostelu.cz/?
pg=programdetail&amp;IdProgram=53000. a plakátech ve městě 

12.6. plánování tábora – od 16 hod. v Č. Třebové. Info D. Chráska

15.6. jednání staršovstva 

19.  6.  bohoslužba  vděčnosti  u  příležitosti  120.  výročí  počátku  práce  stanice  Církve 

bratrské v Proseči - od 14:00 v kostele Českobratrské církve evangelické v Proseči. Podrobnosti 
najdete na nástěnce.

22.6.  biblická  hodina,  hostem bude  Daniel  Green,  téma  „Odpuštění  a  smíření“,  je  zvána 
veřejnost

4.-6.7.  Křesťanská  konference  2016  v  Praze.  Téma:  “Síla,  která  mění  svět”;.  Pořádá 
Křesťanská misijní  společnost a Česká evangelikální aliance.  Při  platbě  do 2.  5.  sleva.  Více na 
http://www.kmspraha.cz/akce-aktivity/krestanska- konference.

13.-21.7. puťák  mládeže 

23.-30.7. English camp 

29.7.-6.8. Tábor dorostu Jitřní poutník v Mladkově

Jak jsme se měli na Biblické stezce? 

O víkendu na přelomu dubna a května se šest našich odvážných a odhodlaných dorostenců vydalo 
s vedoucími na Biblickou stezku do Náchoda. Počasí nám celý týden každou vteřinou přálo. V 
pátek po příjezdu se všichni dorostenci, kteří přijeli, rozdělili do tří týmů a hráli hru, při které 
mohli  poznat  některá  významná  místa  Náchoda.  Večer  proběhlo  zahájení  Biblické  stezky  a 
vyhodnocení odpolední soutěže a ocenění týmů.

Ráno už všichni posilněni snídaní, plni sil a vědomostí byli dovedeni ve formě tříčlenných hlídek  
na start a vypuštěni do území, kde měli podle mapy najít dvacet stanovišť a na nich plnit úkoly. Za 
úkoly získávaly hlídky body. Tříhodinový limit uběhl neskutečně rychle. Plni dojmů se dorostenci i 
vedoucí vrátili na “základnu” na oběd. Polední klid byl příjemně dlouhý a potřebovali ho všichni. 
Vstřebávali jsme zážitky a nabírali sílu na odpolední společné hry (baseball, fotbal). Na večeři jsme 
si pošmákli na vydatně očmoudlém špekáčku a hromadě zeleniny a začali jsme očekávat vyhlášení 
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Ale když  auto nakonec projelo a další prohlídka trvala také půl  hodiny, 

začal jsem si dělat starosti. Doslova všechno, co ta rodina vezla, se muselo 

vyndat  a  rozprostřít  na  zemi.  Všechna  auta  v   řadě  procházela  stejnou 

procedurou.  Čtvrtá prohlídka trvala hodně  přes  hodinu.  Stráže  si  vzali 

řidiče dovnitř a drželi jej tam, zatímco odstranili disky, rozebírali motor a 

odmontovali sedadla.

„Pane Bože,“  pronesl  jsem, když  už  přede mnou bylo jen jedno auto.  „co 

budu  dělat?  Jakákoliv  důkladnější  prohlídka  okamžitě  odhalí  Bible 

v rumunštině.“ „Pane,“ pokračoval jsem, „vím, že žádná míra vychytralosti 

z  mé  strany  mě  přes  tuhle  hraniční  kontrolu  nedostane.  Mohl  bych  Tě 
požádat o zázrak? Nech mě vyndat několik Biblí a nechat je volně tak, aby 

byly vidět. Pak se, Pane, přece nebudu moct spoléhat na své vlastní válečné 

lsti, že ne? Budu se zcela spoléhat jen na Tebe.“

Když  poslední  auto  procházelo  tou  hrůznou  prohlídkou,  podařilo  se  mi 

vytáhnout několik Biblí z úkrytu a navršit je na sedadlo spolujezdce. Byl jsem na řadě. Zařadil jsem jedničku, 

přiblížil se k pohraničníkovi, který stál na levé straně silnice, podal mu své dokumenty a začal vystupovat. Ale 

on kolenem přidržoval moje dveře, takže nešly otevřít. Podíval se na mou fotografii v pase, něco si zapsal, strčil 
mi papíry pod nos a rychle mávnul.

Netrvalo to ani třicet vteřin. Nastartoval jsem a posunoval se vpřed. Mám snad zajet ke kraji, z cesty, a tam 

mi auto rozeberou? Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Stráž mávnutím zastavila další auto a naznačila 

řidiči, že musí vystoupit. Popojel jsem ještě o několik metrů. Nechali řidiče otevřít kapotu. A pak už jsem byl 

příliš daleko, abych mohl pochybovat, že jsem se přes ten neuvěřitelný přechod skutečně dostal za třicet vteřin. 

Srdce  mi bilo  jako o  závod.  Ne vzrušením z  překročení  hranice,  ale  vzrušením, že  jsem na letmý,  úžasný 
okamžik zachytil Boha při práci.

Kniha  Pašerákem  ve  službách  nejvyššího,  je  velmi  čtivé  a  poutavé  svědectví  holandského 
misionáře.  Být  misionářem  a  pašerákem  v  jednom  je  hodně  podivná  kombinace.  V době 
komunismu však naprosto reálná situace. Vzhledem k tomu, že kniha byla napsána již v roce 1968, 
je v knize misionář pojmenován jednoduše Andrew. Autoři této knihy jsou bratr Andrew a pak 
ještě John a Elizabeth Sherrillovi.

Bratr Andrew popisuje svou životní pouť  od chlapce toužícího po dobrodružství  k mladíkovi, 
který  dobrovolně  naverbuje  do  holandské  armády  bojující  v  Indonésii.  Od mladého  křesťana 
studujícího na Misijním středisku pro světovou evangelizaci v neznámé cizině až po odhodlaného 
misionáře, který cestuje do komunistické země, přestože mu hrozí nebezpečí vězení.
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Dosti  zábavný  příběh  byl  o  otci  bratra  Andrewa,  který  byl  hrdý,  že  bydlí  v  části  vesnice 
nejvzdálenější od evangelického kostela. A to jednoduše proto, aby v neděli cestou do kostela mohl 
celé vesnici ukázat, že on a jeho rodina kráčejí správným směrem na rozdíl od katolíků, kteří měli 
kostel na druhé straně. Udivující a úžasné bylo číst o zkušenostech, které bratr Andrew zažíval s 
Bohem a  problémem peněz.  Bůh pomáhal  bratru  Andrewovi  naprosto  ojedinělým způsobem, 
šitým na  míru  přímo  pro  něj.  Překvapivé  bylo  i  to,  že  bratr  Andrew si  sám vytvořil  misijní 
organizaci. A to jednoduše tak, že začal jezdit do okolních komunistických zemí. Začal rozvážet 
křesťanskou literaturu a hlavně Bible. Za dovážení křesťanské literatury mu hrozilo vyhoštění ze 
země. V Sovětském svazu mu dokonce hrozilo vězení za hospodářskou kriminalitu. Na černém 
trhu se Bible ohodnotila na cenu jedné krávy.

Jestliže  tedy  v  autě  vezete  300  biblí,  je  to  už  značně  velká  hodnota,  která  se  netrestá  jen 
vyhoštěním. Takovéto a mnohé jiné informace, příběhy a zkušenosti s Bohem se můžete dovědět z  
knihy Pašerákem ve službách nejvyššího. 

—- Lukáš Uher

Diskuze: Bojíš se Islámu v ČR?  

Petr Kadlec 

Záleží, kterého Islámu. Islám 
není jeden. Ale nechci se bát 
tak  jako  tak.  Strach  není 
dobrý rádce. Obavy ale mám. 
Mnohem více  než  z  Islámu, 
je mám ze "slušných Čechů" 
brán íc ích  "k řesťanské 
hodnoty”  a  z  narůstajícího 
lidového fašismu.

  Rosťa Staněk  

Přiznávám, někdy jsem srab, 
ale  Islámu  se  nebojím,  tak 
jako se nebojím komunismu, 
nebo  nacismu.  Ježíš  řekl, 
„Neboj se, jen věř.“ Nebojím 
se,  ale  nejsem  naivní.  Jistě, 
jsou  slušní  muslimové,  ale 
islám  má  násilí  v  „genech“, 
t ím  mys l ím  v  p ř ímých 
výzvách  Koránu  i  v  osobě 
zakladatele.  Ale  i  kdyby 

došlo  i  v  ČR na  násilí  ze 
strany  islamistů,  Ježíš  říká, 
„Nebojte se těch, kdo zabíjejí 
tě l o ,  a l e  du š i  zab í t 
nemohou . “  Na v íc , 
evangelium je moc ke spasení 
každého,  kdo  uvěří  v  Ježíše 
Krista,  ať  už  to  byl  ateista, 
„něcista“(věřil  v  „něco“) , 
okultista,  nebo  muslim…  
Tak proč bych se bál?

— připravila Zuzana Váňová 

Pozvánky, akce, události 

6.6. kontrola stanů před táborem – od 13:30 v Č. Třebové. Info D. Chráska
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