
Sebehodnota 

Studie  izraelských 
vědců,  která  zkoumala 

pozici  brankáře při  kopu penalt  (286 
kopů) na mistrovství světa ukázala, že 
pokud skočí  brankář  vpravo,  tak  má 
14%,  vlevo  13%,  pokud  zůstane  stát 
33% šanci chytit míč. Nejvýhodnější je 
tedy  zůstat  stát.  Přesto v  94%  kopů 
brankáři skočí. Proč skáčou, když je to 
neefektivní? Pro tribuny. Nejde jim o 
chycení  míče,  ale  o  sebehodnotu. 
Přece nezůstanou stát –  co by si lidé 
na tribunách řekli?

Jsme  na  tom  stejně.  Doba  tvrdí,  že 
máme  hledat  hodnotu  v  sobě ,  ale  to 
nefunguje, každý  hledá hodnotu venku tj.  u druhých lidí.  Jenže lidi vás zklamou, i  ti  nejbližší. 
Hodnota křesťana je venku, ale ne u lidí, nýbrž u Boha, v tom že ho Kristus zná jménem „On své 
ovce volá jménem … Dobrý  pastýř  za ovce pokládá svůj  život.“  (Jan 10 kap.)  Vědomí,  že Pán 
vesmíru měl jistě tvé jméno na mysli jednak při tom, když tvořil svět a podruhé, když byl křižován, 
je ta jediná věc, která může dát hodnotu, jistotu a sebevědomí. Potom skandování nebo kvílení 
tribun není tak důležité a ty se můžeš soustředit na to chytit míč.  

—- Petr Kadlec
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� Svědectví ze Rwandy 

Na  poslední  biblické  hodině  v  uplynulém  školním  roce  jsme  měli  hosta,  Daniele  Greena, 
křesťanského psychologa z Wisconsinu, USA. Měl vyučování na téma odpuštění a smíření, které 
zakončil příběhem ze Rwandy. 

Před  22  lety  došlo  ve  Rwandě  ke  genocidě.  Od  dubna  do  června  1994  radikální  Hutuové 
vyvraždili  mačetami  na  1  000 000 Tutsijů  a  umírněných Hutuů  a  2,5  milionu obyvatel  bylo 
vyhnáno ze svých domovů. I když se pak situaci podařilo uklidnit, mezi Hutuji a Tutsiji zůstala 
strašlivá rána, hluboká propast, nahromaděná bolest, nenávist a hněv. V roce 1996 pozvali Daniele 
Greena a jeho tým, aby jim pomohli v procesu usmíření. Vyprávěl nám, jak se na shromáždění 
sešlo  asi  500 lidí,  250 Hutuů  a  250 pozůstalých Tutsijů.  Shromáždění začalo v  9 ráno,  každá 
skupina  na  opačné  straně  sálu,…  zaraženě  mlčí.  Program o  usmíření,…  mlčí.  Písně,…  mlčí. 
Modlitby,…  mlčí.  Poledne  oběd,…mlčí.  Odpolední  program,…  mlčí.  Večeře,…  mlčí.  Večerní 
program,… mlčí.  Okolo  půlnoci  jedna  starší  žena  vstala  –  všichni  ji  znali,  bývala  manželkou 
známého a oblíbeného kazatele – její manžel, synové byli zabiti, dcery znásilněny a dvě z nich 
zabity. Z celé rodiny přežila tato žena s jednou dcerou. Přešla místnost k Hutuům, mezi nimi 
seděli i ti, kteří vyvraždili její rodinu a znásilnili její dcery. Řekla: „Musím vám vyznat svůj hřích. V 
srdci jsem vás nenáviděla za to zlo, které jste spáchali. To, co jste udělali, bylo zlé. Moje nenávist 
je také zlá. Vyznávám svoji hořkost. Jsem vděčná, že mi Pán odpustil a prosím, jestli byste mi taky 
jednou  mohli  odpustit.“  Pak  pokračovala,  „Jako  mě  Bůh  odpustil  můj  hřích,  nabízím  vám 
odpuštění.“ Poté se posadila. V místnosti zavládlo ticho. Tu se ozval pláč. Muži, kteří se dopustili 
násilí vůči ní a její rodině, začali plakat, hořce plakat, a vyznávali jí svá provinění. Ona k nim 
přišla a každého objala. Pak i ostatní začali vstávat a vyznávat viny jeden druhému. Tak až do 
rána, kdy shromáždění vyvrcholilo společnými chválami a vroucím uctíváním Pána. Protože ta 
žena  byla  jako  vdova  nezajištěná,  rodina  útočníků  přijala  ji  i  její  dceru  k  sobě,  aby  se  o  ně 
postarala.

Poslední zprávy z Rwandy má Daniel Green 3 roky zpátky. Rodiny, které se zúčastnily tohoto 
shromáždění, žijí spolu v pokoji a v lásce.   

— Rosťa Staněk

Rozhovory s členy našeho společenství:  

Iva Svobodová : Boží zavolání 

�2



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

Po několika letech na mateřské dovolené, jsem se od září 2015 vrátila do 
zaměstnání. Snažím se tedy skloubit práci, rodinu a službu ve sboru. Moc 
volného času nezbývá,  ale ráda chodím do lesa,  sportuji  nebo hraji  na 
klavír (pokud nehraje někdo jiný z rodiny).

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

Ač jsem chodila do shromáždění od dětství a věřila jsem v Boží existenci, tak jsem si uvědomila, 
že to nestačí ke spasení. V našem sboru tenkrát nebylo mnoho dětí či mládeže a tak jsme se 
jednou o prázdninách připojili k pardubické mládeži, která jezdila pod stany na louku u Potštejna 
(ještě v dobách komunismu). Tam jsem viděla mladé lidi, kteří se radují a žijí s Pánem Ježíšem. A 
tak i já jsem po nějaké době odpověděla na Boží zavolání: „Na místě Kristově vás prosíme: dejte 
se smířit s Bohem.“ 2.Kor.5,20

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

Myslím, že křesťan OPRAVDU potřebuje společenství a je to určitá výsada, že máme sbor v 
našem městě.  Můžeme tedy jako křesťanská rodina spolu se radovat,  chválit  Pána, ale i  nést 
břemena jedni  druhých a  zápasit  společně  na  modlitbách.  Ano,  jsem ráda,  že se  tu můžeme 
společně scházet.

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

Buďme tím živým společenstvím.

Petr Svoboda : 

S láskou každému přeji hojnost Božího požehnání  

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

Pracuji  jako  státní  zaměstnanec  a  psychickou  únavu  rád  odreaguji  sportem  nebo  prací  na 
zahrádce.  Volný  čas  nejraději  trávím se svojí  rodinou a  s  přáteli,  v  poslední  době  také rád o 
samotě. Rád si čtu, především spisy J. A. Komenského a knihy pro mě významných osobností 
(např. Adlof, Bonhoeffer, Jan Hábl ad.), které se ve jménu PJK spolupodíleli nebo spolupodílejí na 
formování společenského života v duchu Kristovy lásky, vlastenectví a osobní oběti.
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2. Co pro Vás bylo nejdůležitější při přijmutí Ježíše Krista do života? 

Byli jsme s Ivou (a stále jsme) dva přátelé, kteří jsme krátce po sobě poznali a PJK přijali za svého 
Pána jako Spasitele, vzájemně jsme si byli oporou při prvních duchovních krůčcích a naše nové 
životní prohry a vítězství nejen prohlubovaly naše přátelství, ale především vztah se samotným 
Bohem a jeho lidem.  Uvědomovali  jsme si,  že jedna z  mnoha důležitých hodnot -  přátelství 
budované již od vojny, byla zpečetěna především Kristovou láskou, díky které jsme získali dar 
obecenství s lidmi, kterým nezáleží jenom na sobě, ale také na těch, o kterých majoritní veřejnost 
mnohdy ani  neví.  Přijetí  PJK pro mě  znamenal  nový  přátelský  vtah,  který  není  založený  na 
pouhém  člověčenství,  ale  vztah,  jehož  rozměr  je  v  lidském  vnímání  neuchopitelný, 
nepojmenovatelný, avšak hluboce důvěrný a ze strany PJK pevný. Je mi až hanba při pomyšlení, 
jak lehce mohu tuto milost důvěrného duchovního vztahu pošpinit a zneuctít lidskou a dědičnou 
přirozeností, hříchem.

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

Mám za to, že naše společenství prošlo důkladným poznáním sebe sama, prof. Patočka by trochu 
upraveně řekl, že jsme museli projít určitým třesem, abychom rozpoznali, kdo jsme, co je v nás a 
co je dobré a Bohu milé. Velmi se raduji z každého jednoho a s láskou každému přeji hojnost 
Božího požehnání. Jen se obávám, abychom „neusnuli na vavřínech“, kus práce bylo jistě uděláno, 
ale tím naše úloha zde na zemi a v České Třebové nekončí, ve vztahu s PJK máme celoživotní 
poslání – být služebníky. Osobně se velmi raduji z každého zapáleného srdce pro Krista, a to je 
myslím hlavní výsada našeho společenství. Modleme se za vytrvalost.

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

Rád bych všem vzkázal, ať se nikdo nebojí investovat do vztahu a spolupráce s naším Pánem, 
buďme Jeho prstem a investujme do společenství s bratry a sestrami, rovněž, aby vlastní výmluvy 
a  „předsudky“  o  časové  zaneprázdněnosti  a  nemožnosti  sloužit  Bohu  nebyly  překážkou  k 
nekončící  Boží  milosti.  Na závěr uvádím můj  milovaný  verš  z  Izaiáše 55,1  „Všichni  kdo žízníte, 
pojďte k vodám, i ten kdo peníze nemá.“

—- připravila Zuzana Váňová

Zajímavosti z křesťanského světa:   

Jak Bachova hudba evangelizovala Japonsko 

Johann Sebastian Bach, hluboce věřící barokní skladatel, se v sekulárním Japonsku 
těší nebývalé popularitě. Jak se ale do tak odlišného kulturního prostředí dostal?
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Základy pro porozumění západní hudbě položili v 16. století misionáři z řad Jezuitů a Františkánů, 
kteří Japonsku představili varhany. Ty se zde staly populární a Japonci ve hře na ně vynikali. A i 
když bylo v následujícím století křesťanství téměř vymýceno, Japonci uchovali křesťanský odkaz 
právě  ve  svém  smyslu  pro  tehdejší  západní  hudbu.  Samotného  Bacha  představil  zdejším 
posluchačům během 20. století Masaaki Suzuki, odborník na Bachovo dílo a varhaník v jedné z 
místních církví. Bachova hudba sice nemusí být nutně spouštěčem víry, podněcuje ale zvědavost a 
snahu porozumět jeho evangeliem protknutému dílu. Pro některé výrazy totiž neexistují japonské 
překlady a posluchači  se tak po koncertech dožadují vysvětlení křesťanských konceptů  naděje, 
lásky  nebo míru.  Vůbec  nejoblíbenějším dílem J.  S.  Bacha  jsou  v  Japonsku Matoušovy  pašije, 
zpracovávající  kapitoly  26  a  27  z  Matoušova  evangelia,  které  si  můžete  pustit  třeba  ke  čtení 
Badyánu.

Zdroj: https://cruxnow.com/church/2016/06/04/how-bachs- music-evangelized- japan/
— připravila Barbora Uhrová

Recenze na knihu/film 

Leon Uris: Exodus  

Máte pocit, že o holocaustu už víte hodně? Je to 
možné, knih na toto téma vyhází stále dost. Ale dost možná 
netušíte, co bylo s Židy, kteří přežili. Kam šli, zda dostali zpět 
své majetky, nebo se neměli kam vrátit? A co děti bez rodičů a 
příbuzných, kam t y se poděly?

Monumentální  román  vypráví  o  tragických  osudech 
židovského  národa  a  o  postupném vzniku  státu  Izrael.  Děj 
vychází  z  jednoho  z  autentických  životních  příběhů.  Kniha 
zachycuje  nejen  život  v  evropských  židovských  ghettech, 
pogromy v Rusku, zrod sionismu a kibuců, vznik státu Izrael, 
ale také třeba principy tzv. ropné politiky či  dobu britského 
mandátu v Palestině.

Jeden  z  Urisových  nesčetných  fanoušků  kdysi  poznamenal,  že  se  prostřednictvím  jeho  děl 
seznámil s úžasnou spoustou faktů. Snad nejvíce to právě platí o Exodu, při jehož přípravě autor 
pročetl  několik  set  knih,  hovořil  s  více  než  1200  očitými  svědky  a  procestoval  desítky  tisíc 
kilometrů. Kniha se stala mezinárodním bestsellerem, byla přeložena do více než 50 jazyků a v 
USA je považována za jeden z největších bestsellerů.
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„Tuto knihu mi doporučila kamarádka. Román mě obohatil o užitečné informace, jakými strastmi 
si  židovský  národ  musel  projít  po  konci  II.  světové  války,  ale  i  pohled  do  dávné  historie 
jednotlivých židovských rodů.  Holocaust  není  začátkem,  ale  pokračováním pogromů,  které  se 
táhnou celou  historií  židovského národa  a  tento  se  s  nimi  vždy  musel  vypořádávat.  Obdivuji 
vytrvalost  v  souženích,  věrnost  Bohu  a  židovským  tradicím.  Rozhodně  knihu  doporučuji  k 
přečtení, protože je velice čtivá, poutavá a napínavá.“  Hanka Uhrová

—- připravil Lukáš Uher

Diskuze:  Má/může  křesťan  poslouchat  všechny  druhy 
hudby?  

Martin Horák 

Hudba  je  jazykem  duše, 
těsnopisem  emocí.  Máme/
můžeme  s i  na vzá jem 
naslouchat?

Jiří Kubát 

Mohu odpovědět jen za sebe. 
Myslím,  že o hudební  žánry 
až  tak  moc  nejde,  spíše  o 
obsah sdělení, které autor či 

interpret  chce  tou  hudbou 
šířit.  A přiznávám,  že  texty 
některých  písní  či  zvukem 
některých  me lod i í  se 
opravdu  nemám  zapotřebí 
sebet rýzn i t ,  tud íž  an i 
nepotřebuji, aby mi to někdo 
zakazoval poslouchat.

Dana Staňková 

Vodítka  pro  zvažo ván í 
nacház ím  v  odpo vědi 

apoštola  Pavla  Korintským: 
„Všechno je mi dovoleno, ale 
ne všechno prospívá… ničím 
se  nedám  zotročit.“  (1  Kor. 
6,12).  Prospívá  daná  hudba 
mému  osobnímu  a 
duchovnímu růstu? Vede mě 
k poznání  a  chvále  Pána 
nebo  k uctívání  někoho 
jiného?  Reflektuje  hodnoty 
biblické nebo světské?  

— připravila Zuzana Váňová 

 

Pozvánky, akce, události

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.-20.7. puťák  mládeže 

23.-30.7. English camp 

31.7. barbeque po English campu na sborové zahradě 
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29.7.-6.8. Tábor dorostu Jitřní poutník v Mladkově

7.-17.8. tábor Hraničářů a Laviny 

31.8. jednání staršovstva 

3.9. oheň u Šedů 

30.9. - 2.10. sborová dovolená - Poutní dům, Hora Matky Boží Králíky

 

Narozeniny 

V červenci a srpnu oslaví narozeniny:

8.7. Kamila Černá, 11.7. Lukáš  Uher, 13.7. Anna Geldnerová, 20.7. Petr 
Kadlec, 30.7. Marionka Horáková,  

4.8.  Miroslav Dostálek, 8.8. Robin Horák, 18.8. Jitka Jašková, Dorotka Horáková a 
Rozárka  Severýnová,  20.  8.  Zdeňka  Beranová,  21.8.  Danielka  Hüblová,  24.8. 
Magdalenka Kadlecová, 25.8. Lucie Horáková a Ladislav Hübl, 26.8. Pavel Pávek, 30.8. 
Martina Jasanská 

Přejeme Vám Boží požehnání, lásku a pokoj v srdci.

I Vy můžete využít této příležitosti a udělat radost svým blízkým přáním k narozeninám.

I kdyby hory někam odešly,

i kdyby se chvěly pahorky,

má láska od tebe nikdy neodejde,

smlouva mého pokoje se nezachvěje,

praví Hospodin, jenž s tebou soucítí.

Izaiáš 54:10 —- připravila Markéta Doležalová
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Inzerce:         

Sborová dovolená 

Stejně jako loňský podzim i letos Vás srdečně zveme k účasti na společné sborové 
dovolené.  Proběhne  opět  v  zařízení  Poutní  dům  na  Hoře  Matky  Boží  nad  Králíky  (http://
poutnidum.cz)  a  vítáni  jsou  samozřejmě  nejen  členové  sboru.  Začátek  bude  v  pátek  30.  září 
odpoledne, konec v podvečer v neděli 2. října.

Opět bychom chtěli, aby program byl pestrý pro děti, mládež i dospělé, společný i rozdělený po 
věkových skupinách, organizovaný i volný, s prostorem pro duchovní vyučování, sdílení, chválu i 
pro zábavu, hry a turistiku. To vše bude samozřejmě zase záviset na Vaší ochotě přidat ruku ke 
společnému dílu, podrobnosti programu budeme dolaďovat v září. Prosíme hlaste nám již nyní na 
naše  e-mailové  adresy  kubat.jiri@tiscali.cz  nebo  kubatova.marta@tiscali.cz  svůj  zájem o  účast, 
stejně jako loni bude ubytování pravděpodobně levnější, bude-li nás nad 50 účastníků. 

Rovněž nám prosím posílejte své nabídky, co byste si chtěli a mohli vzít na starost a zodpovědnost, 
aby  se  nám ten  program lépe  skládal.  Nosné  téma  letošního  pobytu  bude  tentokrát  ”Nový 
začátek”–což může být prostor nejen pro biblické úvahy, ale i pro Vaše osobní svědectví.

    — manželé Kubátovi

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 

Během prázdnin se nekoná 
Informace: Petr Svoboda 
DOROST V Č. TŘEBOVÉ 
Během prázdnin se nekoná 
Informace: Daniel Chráska 

�8



MLÁDEŽ V Č. TŘEBOVÉ 
Během prázdnin se nekoná 
Informace: Ondřej Svoboda 
KLUB KRÁLE V MLADKOVĚ 
Během prázdnin se nekoná 
Informace: J. Severýnová  
MLÁDEŽ V MLADKOVĚ 
Během prázdnin se nekoná   
Informace: Jiří Kubát 
BIBLICKÁ V ČT 
Během prázdnin se nekoná 
Info: Rosťa Staněk 

BIBLICKÁ V LANŠKROUNĚ   
Během prázdnin se nekoná 
Informace: R.Staněk  

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

SKUPINKA ŽEN v ČT 
Během prázdnin se nekoná 
Info: Katka Dostálková 
SKUPINKA MUŽŮ v ČT 
Během prázdnin se nekoná 
Info: Petr Blaško 

TYTO PRÁZDNINY PRO NÁS UKLÍZÍ:  
2.-3.7. UHROVI 
9.-10.7. ZUZKA VÁŇOVÁ+LUKÁŠ DOLEŽAL 
16.-17.7. CHRÁSKOVI 
23.-24.7.RŮŽIČKOVI 
30.-31.7. KADLECOVÍ 
6.-7.8. HORÁKOVI 
13.-14.8. GRUNDOVI 
20-21.8. UHROVI 
27.-28.8. ČERNÍ 
3.9. - 4.9. PEŠKOVI 

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 

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. 
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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 Badyánu vyjde, dá -li Pán  
4.9. 2016 
Uzávěrka 29.8. 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]

3.7. R.Staněk
10.7. P.Kadlec
17.7. J.Kučera           F.Matějka
24.7. R.Staněk
31.7. R.Staněk
7.8. R.Staněk
14.8. V.Uher
21.8. J.Gęldnęr       T.Janoušek
28.8. R.Staněk

mailto:idulince@gmail.com

