
Zamyšlení

O strachu z Islámu a z nás samotných

Nedávno  jsem  by  vyzván,  abych
do Badyánu napsal velmi krátkou odpověď
na téma, jestli se bojím Islámu, odpověděl
jsem:

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" bránících "křesťanské hodnoty” a z
narůstajícího lidového fašismu. 

Vycházel  jsem  z  relevantních
zdrojů:  "Zpráva  o  extremismu  na  území
ČR v  roce  2015"  Ministerstva  vnitra  ČR,
kde  by  teoreticky  mohlo  být  psáno  o
Islámských  extremistech,  ale  není.
Islámský extremismus hrozba je, ale oproti
tomu,  jakou  extrémní  reakci  v  nás
vyvolává,  je  tak  malý,  že  ho  zpráva  ani
nezmiňuje. 

V  sekci  "hlavní  bezpečnostní
rizika v r. 2016" je psáno: 
"Možný  vznik  politicko  extremistického
subjektu s charismatickým vůdcem, který
dokáže  sjednotit  extremistickou  scénu  a
oslovit  další  potenciální  příznivce.  Vznik

extremistických  domobran,  které  se
mohou nelegálně ozbrojovat a své možné
projevy  a  aktivity  cílit  proti  určitým
skupinám  osob  na  základě  etnického  či
náboženského  klíče.  Obecně  lze  vidět
riziko ve sdružování osob s radikálním až
militantním  názorem  proti  ústavnímu,
politickému a společenskému zřízení."

To  je  to,  co  jsem  myslel  slovy
"lidový fašismus", nikdy bych tak neoznačil
nikoho,  kdo  má  z  Islámu  vážné  a
oprávněné obavy. Já je mám také (jak jsem
v komentáři přiznal) a za lidového fašistu
se nepovažuji.  Omlouvám se, pokud jsem
někoho  svou  odpovědí  pohoršil.  Je  v
pořádku  mít  racionální  obavy,  co  není  v
pořádku je mít iracionální strach.

Především  jsem  chtěl  upozornit,
že křesťan by neměl propadat strachu a už
vůbec ne ho šířit. Nejčastějším přikázáním
v  Bibli  je  "Neboj  se!".  "Strach  má  velké
oči",  vidí  nebezpečí,  jako  by  člověk  měl
zvětšovací  brýle,  větší  než  jsou.  Může
zareagovat  přehnaně.  Dlouhodobě  v  něm
může budit  hněv a dlouhodobý hněv pak
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působí  volbu  iracionálních  a  radikálních
řešení.  Další  české  přísloví  nám  říká,  že
"Nemáme  malovat  čerta  na  zeď"  Proč?
Protože  i  když  jenom namalovaný,  může
být  stejně  nebezpečný  jako  ten  skutečný.
Strach  je  nejnebezpečnějším  politickým
hybatelem  a  do  jedné  -  všechny
populistické  diktatury  se  dostaly  k  moci
právě strachem.  

Jaká  je  úloha  křesťana  v  tom
všem?  Jednak  vidět  hrozby  racionálně  a
tak  k  nim  přistupovat,  nepropadat
propagandám,  neděsit  se  strašáků,
orientovat  se  podle  odborníků  a
relevantních zdrojů.  Především ale  v  této
době můžeme okolí sloužit jako šiřitelé oné
"popelky" tří hlavních křesťanských ctností
(tj.  lásky,  víry  a  naděje):  Naděje.  V
minulých  desetiletích  byli  křesťané
potřební jako šiřitelé lásky a víry, dnes si
buďme jistí,  že  jedním z  našich hlavních

úkolů  v  našich  rodinách,  sousedství  a
partách  bude  rozdávat  právě  naději.
Naději,  že  láska  zvítězí  nad  nenávistí,
pravda nad lží,  život  nad smrtí  a že  přes
veškerý  zmatek  na  světě  -  Hospodin
kraluje. 

Tato  naděje  nevychází  z  nějaké
levné  sentimentality,  ale  z  toho,  že  si
můžeme  v  Bibli  nakonec  přečíst,  jak  to
dopadne. Na jedné teologické konferenci o
pěti možných výkladech knihy Zjevení šel
hlavní  řečník  kolem  černošského
recepčního Sama a zahlédl, jak si čte právě
knihu Zjevení Janovo a s trochou pohrdání
a přezíravosti se ho zeptal: "Prosím vás, vy
tomu jako rozumíte?"  Sam na něj podíval,
usmál se od ucha k uchu a řekl: "No jasně!
Ježíš vyhraje!" 
           – Petr Kadlec

Biblické vyučování

Biblická  vyučování  psával  v
minulém půlroce do našeho časopisu bratr
Jaroslav Kučera. Chodily mi domů vždy s
dobrým předstihem,  v  dopise  s  pečlivě  a
umně  zabaleným CD, které krom textu k
uveřejnění vždy obsahovalo také nahranou
chválu a přání požehnání pro naši rodinu.
Myslím, že nemohu docenit legendu, která
mezi námi žila a rozhodla se s námi sdílet
sborové radosti a trápení, vážím si toho, že
díky  Kristu  jsem  mohla  téměř  stoletému

muži  říkat  „bratře“.  Budu  ho  vždy  vidět
čekat na zastávce do Litomyšle,  kde jsem
ho potkala ještě před třemi týdny, člověka
z  jiné  doby  a  neuvěřitelně  aktuálního
zároveň.  Vždy,  když  někdo  zemře,
chválím Boha za to, že naše duše nemusí
unaveně  bloudit,  ale  mají  nachystané  v
nebi příbytky.     - Ida Kadlecová
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Rozhovory se členy našeho společenství:

Kristýna Černá

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

Nejraději přemýšlím nad budoucností, 

dívám se na romantické filmy, cestuji,

sportuji  (pokud  zrovna  nemám  nemocná  kolena)  a  trávím  čas  s
přáteli.

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

Nevím, to nedokážu určit, možná tábor v Letařovicích, kam jsem jako
mladá teenagerka jezdila. Tábory jsou podle mě skvělá věc, myslím, že
by se měly zavést i pro dospělé.

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

Tak určitě  v  množství  hlubokých přátelství,  která  stále  považuji  za
super podnětná a vřelá.

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

Ráda bych vzkázala, aby sestry a bratři jedli více želatiny a chránili si
klouby.
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Zajímavosti z křesťanského světa:
Moravští bratři: Celosvětová misie

Historie  Moravských  bratří  se  datuje  od  roku  1457,  kdy  z popudu  bratra
Řehoře  ve  východočeském  Kunvaldu  vznikla  Jednota  bratrská.  Po  smrti J.  A.
Komenského  (1670)  byla  jednota  v takovém  úpadku,  že  téměř  přestala  existovat.
Samotní Moravští bratři uvádějí jako datum obnovení Jednoty bratrské 3. srpen 1727
v Horní  Lužici  –  dnes  německé  Sasko,  ve  městě  Hernhut  (Ochranov).  Do  těchto
oblastí přišli  pod vedením jejich zakladatele Kristiána Davida, tesaře ze Ženklavy u
Štramberka,  narozeného 17.2.1692.  Tito  lidé pocházeli  převážně z moravských obcí
Suchdol  nad  Odrou,  Kunín,  Rutavice,  Mankovice,  Šenov,  Životice,  Ženklava,
Štramberk,  Mořkov,  Nová  Ves,  Karlova  Ves  atd.  V Ochranově  na  panství  hraběte
Zinzendorfa, který jim pomáhal, začali Moravští bratři plánovat svoje misie.

Jméno Moravští bratři údajně vzniklo někdy kolem roku 1731 v Anglii. Pod tímto
názvem  jejich  první  výprava  přijela  do  dnešních  USA  (1735)  na  území  Georgie  do
Savannah, kde v té době spolu bojovali španělští a angličtí kolonisté. Roku 1741 přijel do
Pensylvánie i hrabě Zinzendorf, aby bratry navštívil. Byl ubytován v prvním postaveném
domě jejich osady. Na štědrý večer 1741 pak hrabě slavnostně novou osadu pojmenoval
Bethlehem.

Moravští bratři jsou považováni za průkopníky misionářské činnosti mezi Indiány
na americkém východě. Například v Ohiu David Zeisberger ze Suchdolu na Moravě jako
první založil křesťanskou osadu a první školu pro Indiány. V roce 1734 začínají Moravští
bratři pronikat do oblasti Kanadských jezer mezi  kmeny Mohykánů, Munse, Delaware,
Mohawk, kde nachází svoje přívržence a stoupence. 

Roku 1753 založili bratři své druhé sídlo. Je to dnešní Winston – Salem v Severní
Karolině s okolními bratrskými osadami:  Bethalova,  Bethanie, Friedlant. Dále Moravští
bratři přes 200 let pracovali mezi Eskymáky severního Labradoru (Kanada). 

Bratři nepůsobili jen v Severní Americe, ale dostali se například až do indického
Džamu  a  Kašmíru.  V roce  1885  zde  založili  ve  městě  Leh  (3500  m.  nad  mořem)
v Himalájích kostel. Dodnes zde také funguje Moravský institut (škola s internátem) pro
nejchudší děti zdejší oblasti a uprchlíky z Tibetu.

Moravští bratři jsou evangelickou církví, která ze světového pohledu není příliš
veliká, ale zato jejich práce a výsledky jsou veliké a neocenitelné. Jejich posláním je šíření
křesťanství, míru a vzdělanosti do všech částí Země. Jejich činnost je v misiích a zakládání
nových sborů. Ve své správě mají mnoho škol různých typů, internátů, nemocnic např.
v Izraeli, domovů pro mentálně postižené, domovy pro bezdomovce atd.
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Recenze na knihu/film
Andrzej Wajda: Katyń

Rok  1940  a  jedna  z nejtemnějších  událostí  polských  dějin:  masakr  22  500
polských vojáků i civilistů, který provedla sovětská tajná policie NKVD. Kolem katyňského
masakru vznikla řada kontroverzí a nejasností. Hromadné hroby obětí odhalili Němci v
roce 1941. Moskva na oplátku z masakru obvinila Němce, západ o masakru mlčel... Rusko
až  po padesáti  letech mlčení  v  roce 1990 přiznalo,  že  Stalin  vraždy polské  vojenské  a
společenské elity opravdu nařídil. Přesto Rusko stále odmítá odtajnit dokumenty týkající
se této události a uznat masakr za genocidu. 

Filmové  drama,  které  bylo  natočeno  podle  knihy  Katyń:  Post  Mortem  od
Andrzeje  Mularczyka,  se  zaměřuje  na  příběhy  lidí,  které  masakr  s  různou  intenzitou
osobně zasáhl. Právě tak jako zasáhl tvůrce tohoto filmu
Andrzeje Wajdu - v Katyni byl zavražděn jeho otec.

„Na polském filmu Katyń, který jsem nedávno
shlédnul,   mě  zaujala  celková  atmosféra  nejistoty  a
teroru, který byl ze začátku války spáchán na polském
národě, jak z německé, tak i  ze sovětské strany. Film
ukazuje,  jak  si  Němci  se  Sověty  rozdělili  Polsko  a
následnou  likvidaci  většiny  inteligence  a  generality
polské  armády v  Katyňském  lese  Rudou  armádou  v
březnu  1940.  Poté  se  příběh  posune  do  poválečného
období,  kde  se  Sověti  snaží  vybudovat  pomocí
propagandy  lež  o  masakru  tím,  že  svalují  vinu  na
Němce. Je až neuvěřitelné, že takto odporný čin tajili
až do devadesátých let minulého století. Na filmu se mi
líbilo  to,  že  autoři  na  plno  ukazují  hrůzy  války  a
následnou manipulaci s informacemi a pronásledovaní
pravdy. Film doporučuji všem, kteří se chtějí něco o této katastrofě  dozvědět, ale i těm,
kteří chtějí vidět, že válečná propaganda a lži neskončily porážkou Německa.”     

- Vašek Hubáček
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Sborová knihovna

C.S. Lewis: Rady zkušeného ďábla

Kniha  má  podobu  série
dopisů  zkušeného  pekelného
úředníka  Zmarchroba  (orig.
Screwtape) jeho synovci Tasemníkovi
(orig.  Wormwood),  který  se  teprve
učí, jak svádět člověka („pacienta“) ke
hříchu a  zajistit  mu  tak  věčné
zavržení.  C.  S.  Lewis  v  knize
vykresluje  sklony  a  slabosti  člověka,
jakož i  důsledky, kam mohou vést, a
nepřímo tak poskytuje čtenáři mnohé informace ohledně křesťanského života a morálky.

Úryvek:
Teď  mě  napadá  jen  jedno.  Tvůj  pacient  je  teď  pokorný;  už  jsi  ho  na  to

upozornil?  Každá  ctnost  nám připadá  méně  hrozná,  pokud  si  jí  člověk  je  vědom,  a
obzvlášť to platí o pokoře. Ve chvíli, kdy bude skutečně chudý v duchu, propašuj do jeho
mozku příjemnou myšlenku: „Propánakrále, já jsem pokorný!“, a téměř vzápětí se v něm
objeví pýcha – pýcha na vlastní pokoru.

Pokud Vás ukázka zaujala, knihu si můžete zapůjčit ze sborové knihovny.
- Lukáš Uher

Diskuze:
Přemýšlíte při výběru oblečení na nedělní 
bohoslužbu jinak než ve všední dny?

Ne.  Jdeme  přece

na  setkání  s  Bohem  a  ten

hledí,  do  čeho  je  oblečeno

naše  srdce  a  ne,  co  máme

na  sobě.  Pouze  se  snažím,

abychom  šli  všichni

oblečeni v čistém. Oblečení

řeším  podle  času  ráno,

počasí,  momentálního

rozpoložení.   I  dětem  do

výběru  oblečení  mluvím

minimálně.   

Marta Kubátová

V  letním  období

ne,  protože  nosím  téměř

výhradně  šaty,  ty  mi

přijdou  dostatečně

slavnostní  i na  neděli.  V
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zimním  období  ano,

protože ve všední  dny spíš

nosím  kalhoty  a  sportovní

oblečení  a  v  neděli  si

oblékám  sukni  nebo  šaty,

abych  i  svým oděvem dala

najevo,  že  je  to  pro  mě

výjimečný den. 

     Hana Uhrová

Snažím  se  na

bohoslužbu nosit oblečení o

něco slušnější než ve všední

den.  Do  školy/práce  si

dovolím  přijít  přeci  jen  v

pohodlnějším/sportovnější

m oblečení.  Ne vždy se  mi

na  to  povede  myslet,  ale

uznávám,  že  se  krátce

zamyslím nad tím, co budu

mít  v  neděli  na  sobě,

zejména  když  mám  hrát

chvály atp. Na jednu stranu

by  mělo  být  vidět  i  na

oblečení,  že si  křesťan váží

odděleného  dne  pro

Hospodina,  ale  na  druhou

stranu,  bychom  se  neměli

předhánět v tom, kdo bude

lépe oblečen, a to zejména u

žen.  Ozdobou  má  být

osobnost  a  charakter  a  ne

vnější vzhled. 

Ondřej Svoboda

Narozeniny
Tento měsíc slaví:

2.9. František Matějka, 4.9. Kateřina Dostálková, 13.9. Viktor Pešek,

25.9. Jana Kalášková a Karolína Černá, 27.9. Robin Šeda

Přejeme Vám Boží požehnání, ať Vás Pán Bůh provází na vašich cestách.

Neboj se, já jsem tě vykoupil, 
povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. 
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Izaiáš 43, 1-2
- připravila Markéta Doležalová
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Milé děti,

především se  vám chceme omluvit,  že  jsme opět  mysleli  jen na  sebe,  jak  už  nám
dospělým  odjakživa  nejlépe  jde  –  sobě  jsme  si  tiskli  časopis,  ale  na  vás  jsme
nepomysleli. Prokázaly jste nám velikou trpělivost a konečně jste se dočkaly vlastní
dětské přílohy. Najdete v ní luštění, čtení, komiks, omalovánku, … Budeme moc rádi,
když nám dáte vědět, jak se vám dětská příloha líbí i vaše nápady, co byste v ní rády
příště našly.

Tady je pro vás na začátek omalovánka. Takto, jako hvězda se semínky, vypadá 
koření badyán, podle kterého je pojmenován náš časopis. 
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Na celém světě se děti modlí, jejich inspirativní rozhovory s Bohem si lze přečíst v 
půvabné knížce Děti píší Bohu. Tady je z ní několik ukázek : 

"Bože, myslel si to vážně, že máme dělat druhým to, co dělají nám? Protože jestli ano, tak 
má brácha pěknou smůlu. " Dáša

Milý Bože, je pan kazatel Tvůj kamarád nebo se znáte jen pracovně? "David

"Milý Bože, až budu velký, chci být stejný jako táta, jen ne tak chlupatý." Štěpán

"Milý Bože, děkuju Ti za brášku,ale já se modlila za pejska." Jana

Budeme rádi, když nám napíšete vaše modlitby, nebo vašich sourozenců (s 
jejich svolením). Odvážné přispěvatele odměníme.

OSMISMĚRKA: najdi 12 u nás žijících zvířat
jelen, srnka, kanec, sova, hraboš, vlašťovka, rak, datel, žába, liška, veverka, čáp 
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 KOMIKS Jirky Lejska
Bůh se svým lidem uzavřel smlouvu. Na
kamenných deskách jim dal zákon, podle
kterého měli žít, aby se jim dobře dařilo.

Nauč se desatero přikázání, které dal Bůh
Mojžíšovi na hoře. Ke každému přikázání
patří jeden obrázek, ten vystřihni a poskládej
obrázky tak, jak jdou přikázání za sebou.
Obrázky můžeš i vybarvit.

1.V jednoho Boha budeš věřit
2. Nevezmeš Boží jméno nadarmo
3. Pamatuj, abys den sváteční světil 
4. Cti otce svého i matku svou
5. Nezabiješ
6. Nesesmilníš
7. Nepokradeš
8. Nepromluvíš křivého svědectví
9. Nepožádáš manželky svého
bližního
10.Nepožádáš majetek bližního

10



11



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 

sudá středa v 18 v CB  

Info: Rosťa Staněk 

BIBLICKÁ V LANŠKROUNĚ 

čtvrtek v 18:00 

Informace: R.Staněk

SKUPINKA V ÚSTÍ 

pondělí v 17:00 u Šedů 

Info: František Matějka 

SKUPINKA ŽEN v ČT 

liché úterý od 18.30 v CB 

Info: Katka Dostálková 

SKUPINKA DÍVEK V ČT

sudý čtvrtek od 18:30 u Kadleců

Info: Ida Kadlecová

SKUPINKA MUŽŮ v ČT 

2. a 4. úterý v měsíci od 20 hod 
po domácnostech

    Info: Petr Blaško 
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Redakce
Další číslo Sborových zpráv vyjde, dá -li Pán:  2.10.2016

Uzávěrka: 26.9.2016

Info: Ida Kadlecová

    tel: 736 207 644, email: idulince@gmail.com

Aktuality

4.9. jednání staršovstva - rozhovory s pozvanými o křtu a členství – od 16:00 v 
modlitebně
5.9. jednání staršovstva - rozhovory s pozvanými o křtu a členství – od 18:00 v 
modlitebně
11.9. schůzka vedoucích dorostu od 15:00 a táborových vedoucích od 17:00 v 
modlitebně
14.9. Sokolení – sportovní turnaje Na Skále u sokolevny od 16 hod, podrobnosti v 
Sýpce a na nástěnce
30.9.-2.10.Sborová dovolená, Poutní dům, Králíky

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
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Bohoslužby

Č.T. Mladkov Ústí n. Orlicí

4.9. R. Staněk, VP Č.T.

11.9. R. Staněk R. Staněk

18.9. J. Kubát P. Kadlec R. Staněk

25. 9. P.Kadlec J. Kubát

2.10 R. Staněk Č.T.

Úklid

Tento měsíc pro nás uklízí:

3.-4.9. Peškovi

10.-11.9. Dostálkovi

17. - 18.9. Hublovi

24. - 25. 9. Svobodovi z Kerhartic

1. - 2. 10. Ivča a Jenda Svobodovi

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 

František Matějka 

tel.: 604 119 238 

email: frantisek.matejka.t@seznam.cz 
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