
Máme problém s autoritou? 

V dnešním článku bych  se  chtěl 
sdílet o tématu, který je problémem snad 

všech lidí! Je to otázka autorit! Otázka mého vztahu 
k autoritě/autoritám a otázka vztahu k mojí autoritě, 
kterou já uznávám! 

V době,  kdy  se  učedníci  dohadovali  o  to,  který  z 
nich je největší, a bratři Zebedeovi chtěli získat místa 
po Ježíšově  pravici  a  levici,  Ježíš  jim říká:  „Víte,	   že	  
vládcové	   panují	   nad	   národy	   a	   velcí	   je	   utlačují.	   Ne	   tak	  
bude	  mezi	  vámi:	  kdo	  se	  mezi	  vámi	  chce	  stát	  velkým,	  buď	  vaším	  služebníkem;	  a	  kdo	  chce	  být	  mezi	  vámi	  
první,	  buď	  vaším	  otrokem.	  Tak	   jako	  Syn	  člověka	  nepřišel,	  aby	  si	  dal	  sloužit,	  ale	  aby	  sloužil	  a	  dal	  svůj	  
život	  jako	  výkupné	  za	  mnohé.“	  (Mt	  20,2528)

Víme, že světská autorita souvisí s mocí, penězi, vlivem, ale naopak duchovní autorita se uplatňuje 
službou! Chceme-li duchovně ovlivňovat druhé lidi, nebo je vést, pak je to možné jedině skrze 
službu! Ten, kdo má tyto snahy, a Ježíš je neodsuzuje, protože nejsou špatné, tak ať se stane jejich 
služebníkem/otrokem. Důležité je uvědomit si, že autoritu dává pouze Bůh! Ježíš odpovídá Janovi 
a Jakubovi:	  „udělovat	  místa	  po	  mé	  pravici	  či	  levici	  není	  má	  věc;	  ta	  místa	  patří	  těm,	  jimž	  je	  připravil	  můj	  
Otec.“	   (Mt	  20,23) Skutečná, opravdová autorita je vždy	  od Boha, není možné si jí jinak přivlastnit! 
Můžeme se vydat směrem, ke kterému nás Bůh všechny zve,  tj.  abychom se stali 	   služebníky 
druhých, ale Bůh je tím, kdo dává autoritu, jak ke	  kázání, tak ke službě, k vedení.

Skutečnou autoritu může mít pouze ten, kdo má správný vztah ke své vlastní autoritě – k Bohu! 
Problém začal  tehdy,  když  se  člověk  vzbouřil  proti  Boží  autoritě,  a  když  se  nechal  oklamat 
Satanem a  tím i  přestal  důvěřovat  Bohu!  Tehdy,  i  když  se  stal  pouze  zdánlivě  svobodným a 
nezávislým na Bohu, ve skutečnosti se stal otrokem svých vlastních žádostí a tužeb, s nemožností 
je někdy naplnit a stal se tak otrokem Satana, kterého začal poslouchat! To neplatí jen o Adamovi, 
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ale o každém z nás! Chceme být Pány svého života, nedůvěřujeme Bohu v tom, že to s námi myslí 
dobře, a proto ho pak neposloucháme a máme problém s Jeho autoritou!

Ale ani tady není nic ztraceno, Bůh ve své nekonečné lásce, která nám vyšla vstříc v Ježíši Kristu, 
překonává náš problém s Jeho autoritou. My se už nemusíme bát mu opět důvěřovat a znovu mu 
pod jeho vládu svěřujeme to, co jsme vzali sami do svých rukou a znovu ho začínáme poslouchat i 
v situacích, kde mu ještě nerozumíme. Důvod je prostý, víme, že to s námi myslí dobře!

Nabízí se otázka: jak se Mu/Ježíši máme podřizovat? Apoštol Pavel píše, že to nemáme dělat	  „jen	  
na	  oko,	  abychom	  se	  zalíbili	   lidem,	  ale	   jako	  služebníci	  Kristovi,	  kteří	   rádi	  plní	  Boží	  vůli	  a	   lidem	  slouží	  
ochotně,	  jako	  by	  sloužili	  Pánu.	  (Ef	  6,6)	  Máme to dělat upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s 
vědomím, že jako odměnu dostaneme podíl na Jeho království. My, jako lidé si můžeme vybrat 
pouze ze dvou možností. Buď přijmeme Pána Ježíše a pokoříme se pod jeho mocnou a laskavou 
ruku, anebo zůstaneme zdánlivě  svobodni –  ve skutečnosti však otroky svých žádostí,  vášní a 
hříchu. Učme se podřízenosti – kvůli Pánu, kvůli druhým lidem, ale hlavně kvůli nám samotným!.  

—- Jiří Lejsek

� Milý strýc Jara z pohledu jeho synovce 

Se svolením Petra Kučery otiskuji v této části Badyánu, která bývala doménou “strýčka” Kučery, 
Petrův článek o jeho strýci. Článek jsem mírně zkrátila, celý včetně fotek jej najdete zde: http://
zababik.blogspot.cz/2016/09/mily-stryc-jara-kazatel-jaroslav-kucera.html 

—- Ida Kadlecová
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Nedělní bohoslužby

Č. TŘEBOVÁ  
[9:30]

    ÚSTÍ N. O. 
     [10:00]

MLADKOV              
[14:00]

9.10 R.Staněk, VP ČT

16.10. R.Staněk J.Lejsek R.Staněk

23.10. R.Staněk P.Kadlec

30.10. R.Staněk J.Kubát

6.11. R.Staněk, VP ČT



Legendy  mého  ž i vota 
odcházejí. Strýc Jaroslav je v už 
nebeském domově. Zemřel ve 
s t ředu  3 1 .  8 .  2016 ,  j ako 
poslední  z  devíti  sourozenců 
rod iny  Kučero vých .  Za 
několik dní by se dožil 94 let! 
Jaroslav  byl  v  naš í  rodině 
po jmem.  Když  p ř i še l  na 
návštěvu, což  bývalo poměrně 
často, začal vždy zajímavý čas. 
Nám  dětem  přinesl  pokaždé 
něco  atraktivního.  Například 
jablko,  které  se  po  okrájení 
slupky rozpadlo na osminky. Přinášel i různé skládačky zvěstující evangelijní pravdy. Nezapomenu 
na srdce obtížené hříchem, které je potřeba v pokání zlomit, aby se tíhy hříchů zbavilo. Používám 
je jako ilustraci dodnes. Nejvíc mě jako dítě bavilo poslouchat řeči dospělých. Často se mluvilo o 
církvi. Právě z těchto rozhovorů jsem začal, už jako kluk, rozeznávat proudy uvnitř naší církve. 
Hlavní,  boční proud, i  protiproud. Strýček byl  vždy spíše protiproud. Mnohokrát jsem slyšel 
historku o tom, jak se v době normalizace vzepřel tehdejší opatrnické Radě CB, a zajistil tak 
dokonalou zahraniční nátěrovou hmotu pro fasádu sboru v Olomouci. 

Strýček byl kazatelský dříč. Byl z generace ovlivněné pastorem Františkem Urbánkem. Ten své 
následovníky vyzýval, aby jako oběť Bohu položili na oltář vše, i svou rodinu. Strýc tedy pracoval 
do úmoru a snažil se věnovat každé duši svých sborů. Například v Jeseníku byla malá vzdálená 
spíše symbolická stanice olomouckého společenství. Strýc to nikdy nevzdal, byť se tam scházelo 
jen pár lidiček. Kázal často a rád. S oblibou vypočítával, kolikrát za týden či za měsíc. A bylo to 
do poslední chvíle několikrát týdně. Sloužil ve sboru, kde byl členem, na některých stanicích a 
pravidelně  kázával v Domě  pokojného stáří  ve Vysokém Mýtě.  Službě  slovem evangelia dával 
nejvyšší  prioritu.  Jak se ještě  nedávno podivoval  nad tím, že kazatel  Tomáš  Pospíchal  pověřil 
křtem bratra staršího, když  byl mezi přihlížejícími přítomen i ordinovaný  kazatel Jaroslav. Byl 
tehdy podzim, voda v potoce ledová. Tomáš měl obyčejný ohled na devadesátiletého muže. Těžko 
jsem to strýci  vysvětloval.  On by do té ledové jistě  vody vstoupil  a  křtil.  Byla  to přece jeho 
povinnost! Třeba za cenu zápalu plic. 

Duchovní probuzení prožil v brněnské mládeži, kterou tehdy vedl Vlado Fajfr.  Původně chtěl 
být  misionářem  v  Číně,  studoval  na  St.  Chrischoně,  ale  nakonec  se  rozhodl  vrátit  do 
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komunistického Československa a zde sloužit jako kazatel. Nikdy si v té době ani na vteřinku 
nezadal s pány z StB. Měl jasno, kdo je kdo, co je černá a co je bílá. Byl výsostně čestný a poctivý 
ve všech oblastech života. I proto jsem si jej vážil. Když mu zakázali soudruzi kázat nad hrobem 
své sestry, neposlechl je. Působil v Českých Budějovicích, Rakovníku, Letovicích, Velké Lhotě, 
Ústí nad Labem, Olomouci a Litomyšli. Úkol kazatele rovněž mnoho let musel vykonávat při 
zaměstnání.Strýc  byl  bytostně  evangelijním  kazatelem  reformovaného  střihu,  ovoněn 
překvapivou  mystickou  pietistickou  vroucností  až  hallského  typu.  Těžce  nesl  katolizující 
tendence některých spolubratří. V boji za čistotu evangelijní zvěsti neznal bratra. V modlitbách 
opravoval i moje litomyšlská kázání.Nikdy nezapomenu na slovo při pohřbu sestry Sýkorové v 
Ústí nad Orlicí. Zvěst evangelia jasně dozněla, rakev zmizela v propadlišti. Pracovník pohřební 
služby si (s drzostí sobě  vlastní)  dovolil  přijít  za pultík a prohlásit:  „Obřad je u konce a nyní 
doprovodíme  naši  zesnulou  na  hřbitov  k  věčnému  spánku.“  Ten  prostořeký  zaměstnanec 
nedořekl ani poslední větu a můj milý, bojovný strýc se vztyčil. Hlasitě a rázně prohlásil: „To co 
jste řekl, není pravda! My jsme křesťané a pevně  věříme v těla z mrtvých vzkříšení!“ Všichni 
smuteční hosté v pohřebním sále jsme se upřímně rozesmáli. Aktivistický ťulpas z pohřebního 
ústavu se dokonce omluvil. 

Posledním strýčkovým velkým bojem byla „hra o kruhy“ v čele sálu litomyšlské modlitebny.Viděl 
v nich spíše pohanský symbol. Byl nešťastný z toho, že Kristův kříž je nahrazen nevyznavačským, 
neutrálním dílem divně věřícího umělce. Strýc se rozhodl nevstoupit do nového kostela. Raději se 
stal členem sboru Česká Třebová. Měli  ho rádi a já byl jejich lásce rád. Kázání strýce bývala 
dlouhá a květnatá. Už jen název jednoho: "Kvítíčko se ukazuje". Když k nim přidal delší slovíčko 
pro děti a zprávy z Christofelovy slepecké misie, pro kterou pracoval, bývalo to pro posluchače 
náročné. Museli jsme to řešit a požádat strýce o radikální zkrácení. Vzal to s humorem. Při další 
službě slovem si na kazatelnu vzal budík a lehce ostentativně jej před posluchači natáhl.

Když mi práce ve sboru Česká Třebová narostla příchodem skupiny z Ústí nad Orlicí, nedala se 
kázání  stíhat.  Požádal  jsem strýčka  o  pomoc při  kázání  v  Ústí.  Bál  jsem se  reakce  tamních 
mladších posluchačů.  Večer jsem opatrně  volal a vyptával se. Byli nadšeni. Nikdy prý  nezažili 
starého kazatele s  bílými vlasy a tak krásné vybroušené slovo.  Nemluvě  o kytičkách a jiných 
upomínkových předmětech. Strýček do Ústí začal jezdit pravidelně. Zamilovali si jej. 

Kučerové nikdy nebyli mazlivé a líbací typy. Strýc vyrůstal v devítíčlenné rodině. Poměry byly tak 
chudé,  že si  to dnes nedovedeme představit.  Snad i  kvůli  tomu nebyl  čas na velké něžnosti. 
Strýček byl spíše přísný a zásadový, emoce skrýval, přesto jsem si s ním užil spoustu hezkého. 
Strýčkova rodina byla tak trochu záhadou. Jeho manželka hrála roli „paní Colombové“. Neviděl 
jsem ji čtyřicet let. Vždy pozdravovala. Byla nemocná. Starali se o sebe navzájem. Nechodila ani k 
lékařům. Mnoho nemocí zvládali pomocí Boží zahradní lékárny.
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Nikdy nezapomenu, jak jsem přijel do prázdné modlitebny v Třebové. Nikdo nikde. Uvítací výbor 
se nekonal. Jen záznamník na telefonu blikal. Zmáčkl jsem čudlík a ozval se strýčkův hlas, tak jak 
jsem jej snad nikdy neslyšel. Uvítal mě ve zdejším kraji. (Litomyšl byla za kopcem.) Přál mi Boží 
požehnání  ve  službě  a  nabídl  pomoc  kdykoliv.  Byl  moc  rád,  že  někdo z  Kučerů  pokračuje  v 
kazatelské práci. Jezdívali jsme spolu na pastorálky kazatelů. Byl to pro mě vždy pohyblivý svátek. 
Měli jsme, jak říkával, obecenství po cestě a na pokoji. Probrali jsme toho vždy hodně. Vzpomínky, 
obavy, nářky i plány. 

Strýček se  nikdy  nebál  techniky.  Při  kázání  používal  diapozitivy,  magnetofon.  Když  například 
mluvil o ptácích, ozval se z reproduktorů ptačí zpěv. Myslím, že byl první z kazatelů, který měl 
doma počítač.  Ve  svých pětaosmdesáti  se  naučil  vyrábět  prezentace  v  PowerPointu.  Daly  mu 
spoustu  práce.  Hodiny.  Ale  on  se  nevzdával.  Neuvěřitelná  vytrvalost  a  zarputilost.  Operační 
systém Windows 8 jsem poprvé viděl u něj. Své prezentace vypaloval na CD. Technici ve sboru 
Česká Třebová mu vycházeli laskavě vstříc. Děkuji! U nás ve Frýdku, když kázal, měl skvostnou 
prezentaci o třech slepicích. Byl jsem na něj hrdý. Posluchači dojatí.

Jednou jsem se  ho ptal,  co  je  skryto  za  tajemstvím jeho vitality.  Po delším přemýšlení  mi  to 
prozradil. Ranní studená sprcha! Nejdříve pravou stranu a potom levou. Dělával to každý den. I 
tento zvyk ilustruje jeho povahu. Co si předsevzal, to dokonal až do konce. 

Zemřel muž, který nám připomínal epochu, o níž jsme jen slýchali. Zemřel muž pevných zásad i 
jasného vidění. Připomíná mi ostře vybroušený  diamant. O jeho hrany se lidé i řízli, ale světlo 
evangelia odrážel velmi zdatně. 

—— Petr Kučera

Rozhovory s členy našeho společenství:  

Jana Kalášková : Jako uhlík

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

Od svých 15 let jsem pracovala v obchodě. 
Momentálně jsem bez práce, protože se mi nelíbí 
moderní obchodní politika. Ráda se starám o domek a 
zahradu, ráda vařím a peču, trochu čtu a luštím 
křížovky. Teď, když mám víc času, ráda bych jezdila i 
na výlety.	  
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2. Co pro Vás bylo nejdůležitější při přijmutí Ježíše Krista do života? 

Když mi bylo asi 16 let, čistili jsme s mládeží studánku někde v lese u Litomyšle, tam mi došlo, jak 
potřebuji i já očistit drahou krví Pána Ježíše Krista.  

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

Po svatbě  jsem se přestěhovala za manželem do Mladkova a na vlastní kůži  jsem poznala,  jak 
rychle věřící člověk „vychladne“ (tak jako uhlík, když ho vytáhnete mimo ohniště) když je mimo 
společenství. Jsem vděčná, že mohu být jedním z uhlíků uprostřed našeho společenství.

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

Pamatujme, že lidé nemají možnost vidět Boha křesťanů, ale Kristovy křesťany.

Josef Kalášek : Malý Pepa 

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

„Ferda mravenec – práce všeho druhu.“ Jsem rád doma, na zahradě mezi domácími zvířaty a u 
rybníčka, kde krmím ryby –  dobrý  relax. Spolu se synem se zajímáme o retro věci, stará kola, 
motorky a auta zn. Škoda. Hodně času mi zabere i včelaření, není to každodenní práce, ale 20 
včelstev  mne  obere  o  14  dní  dovolené.  Hodně  času  věnuji  i  přírodě  a  myslivosti.  Největším 
adrenalinem pro mne je čekat v noci při měsíčku, třeba i v mraze na divočáky. Zde mám mnoho 
času přemýšlet a plánovat.

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

Pokora a vděčnost, spokojené manželství a zdravé děti. Ve dvou se to lépe táhne, něco na tom 
bude. Uvědomuji si, že s manželkou jsme ten jeden, jsme jedno tělo. Kamarádi, přátelé zklamali, 
Pán  Ježíš  nezklamal.  To,  že  jsem přijal  Pána  Ježíše  do  mého života,  způsobilo  mnoho jiných 
rozhodnutí, jsem tomu rád.

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

Pocházím zkatolické rodiny, moji rodiče udržovali dobré vztahy s celou rodinou a rádi jsme se 
navštěvovali. Lásku k Pánu mi přiblížila moje maminka, teta a také babička, o které se říkalo, že je 
svatá žena. Kdykoli jsem se u ní stavil, byla laskavá a hodná, i když nás vnoučat bylo přes dvacet. S 
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vděčností jsem rád za Vás, bratři a sestry, jsme Boží rodina, tak ukazujme takovým, jaký jsem byl 
já, malý Pepa, vztah k Bohu.

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

Často se mi honí hlavou, co bude dál, tady v Mladkově, ve sboru, v naší zemi i na světě a tak si 
uvědomím, že je důležité, co je teď.

—- 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?

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 

Ashley Cleveland: Little Black Sheep (Malá černá ovečka) 

Knížka je svědectvím americké autorky, která vypráví o svém životě v roli černé ovce 
rodiny. Vyrůstala v domově  poznamenaném alkoholismem a rozbitým manželstvím. Ashley, od 
dětství  potížistka,  ve  škole  nezapadala  a  v dospělosti  trpěla  nízkým sebevědomím.  Hrála  na 
kytaru a chtěla se živit hudbou. Prázdnotu ve svém životě přebíjela jídlem, alkoholem, drogami a 
nevázanými vztahy,  čímž  ničila  sama sebe i  svoji  hru na kytaru –  uprostřed zklamání  a  touhy 
přestat žít  potkala Boha, který  odpouští  a bez ustání ji  hledá a zve k sobě.  Ashley, svobodná 
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matka závislá  na  alkoholu,  pomalu  přestávala  popírat  svoji 
zlomenost a požádala Boha o pevnou vůli k léčení, která jí 
chyběla. Změna k lepšímu nepřišla hned, ale postupem času 
Bůh proměňoval její touhy a uzdravoval ji. Zlomenost, která 
v ní zanechala svoje nesmazatelné stopy, mohla Ashley použít 
ke svojí službě lidem, jako byla ona sama.

Osobité  vyprávění  autorky  a  natvrdo  vyřčené  pravdy  o 
hříšném životě Vás přenesou od zákulisí barů v Nashville a 
církví v San Francisco Bay area do nově  objeveného života 
Ashley,  která  zjistila,  že  Bůh  svoji  moc  rád  investuje  do 
malých věciček jako je hořčičné semínko nebo do pošetilých 
zlomených lidí.

Knížka  mě  zaujala  tím,  že  je  to  prostý  pravdivý  životní 
příběh,  který  ukazuje  jak  Bůh  jedná.  Cením  si  toho,  jak 
autorka  popisuje  svoji  závislost  na  alkoholu,  protože  když 
člověk nikoho takového nezná, je poměrně snadné závislého 
člověka v duchu odsoudit s tím, že je asi slaboch a že mně se nic takového stát nemůže. Příběhy, 
obzvlášť ty pravdivé, mám ráda.

Ashley Cleveland vydala několik hudebních alb a třikrát obdržela cenu Grammy za nejlepší gospel-
rockové album. Žije v Nashville se svým manželem Kennym a třemi dětmi. Knížka je napsána 
jednoduchou angličtinou. —- Pája Svobodová

Pozvánka do sborové knihovny 

P. Yancey: Nekončící milost 

“Nemilost" působí v skrytu, tiše a smrtelně,  jako jedovatý  plyn, 
který  nikdo  necítí.  Naproti  tomu  je  milost  jedinou  silou  ve 
vesmíru, která dokáže zpřetrhat pouta zotročující celé generace. 

Nefalšovaná milost je šokující, skandální. Boří konvence, protože 
se přibližuje k těm, kdo se provinili  proti  nám, protože se jich 
dotýká s láskou a nadějí. Milost přináší odpuštění – a odpuštění 
obnovuje.  Autor  ve  svých  jednotlivých  zamyšleních,  která  jsou 
ilustrována skutečnými příběhy, hledá hloubku milosti,  naděje  a 
odpuštění.
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Pokud Vás ukázka zaujala, knihu si je možné zapůjčit ze sborové knihovny.

— připravil Lukáš Uher

Diskuze: Jak se stavíte k literatuře a pohádkám pro děti, 
kde  se  používají  kouzla?  (např.  Harr y  Potter,  Pán 

prstenů, Víla Zvonilka)  
Radek Hübl  

Jsou pro mě rozhodující tato 
fakta: Jaké postavení magie v 
příběhu  má,  jaké  je  celkové 
vyznění  příběhu  a  osobnost 
autora? U Harryho P. proběhl 
kdysi  spor,  který  uzavřel 
odbor  CB  prohlášením,  že 
příběh lze využít i pro hlásání 
e vange l i a .  Autor  Pána 
prstenů  byl  křesťan  a  při 
podrobnějším  studiu  knih 
(filmy  jsou  značně  osekané) 
to  lze  poznat.  Zvonilka  je 
milá  pohádka  s  krásným 
poselstvím.  Magie  byla  v 
pohádkách odjakživa, od dob 
Němcové  a  Erbena.  Magii 
tud íž  v  pohádko vých 
p ř íběz ích  automat icky 

neodsuzu j i ,  zá l ež í  na 
kontextu.

František Matějka 

Pohádky  jako  např ík lad 
Pohádky  bratř í  Grimmů 
bych dětem nečetl. Připadají 
mi „drsné“ a z mého pohledu 
nevhodné.  Četl  bych  jim 
dětskou Bibli a takové tituly 
jako  například  Poklady  pod 
sněhem a jim podobné.  Čtu 
jim,  co  je  povzbudí,  potěší, 
motivuje, poučí.

Lucie Horáková 

Beru to, a tak to i vysvětluji 
našim  dětem,  že  je  to  svět 
pohádek  a  fantazie,  kde 
mohou  platit  úplně  j iná 
pravidla  a  zákonitosti,  než 

k te rá  známe  z  na šeho 
všedního  života.  Kouzla  a 
nadp ř i rozené  j e vy  do 
pohádek  a  příběhů  prostě 
patří.  Důležité  jsou  pro  mě 
charaktery  postav,  jak  se 
chovaj a vyznění jednotlivých 
př íběhů  (např .  my  j sme 
neomylní páni a mistři světa 
anebo  jsme  pomocníci  toho 
dobrého, co nás přesahuje…). 
A když  na  něco  dopředu 
nemám  jasný  názor,  tak 
příběh  sleduju  nebo  čtu  s 
dětmi  a  buď  během,  nebo 
následně  potom  si  spolu  o 
tom povídáme. A to mě moc 
baví.

 

— připravila Zuzana Váňová 
 

Pozvánky, akce, události

8.10. romská evangelizace na Borku  od 14:30. 
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11.10. Ofirika – přednáška Rosti Staňka s promítáním o Jižním Súdánu. Králíky, Evropský dům 
od 18:00.

12.10. jednání staršovstva 

16.10. děkovná bohoslužba za úrodu od 15:00 v Mladkově. Vystoupení dětí z Klubu 
Krále a tombola plodů úrody.

2.11.  shromáždění  vděčnosti  za  život  a  službu  bratra  kazatele  Jaroslava  Kučery.  Od  
17:00 místo biblické hodiny  v modlitebně CB

9 . 1 1 . jednání staršovstva  

  

Narozeniny 

V měsíci říjnu oslaví narozeniny

5.10. Pavla Svobodová, 12.10. Stanislava Šafářová, 22. 10. Hana Uhrová,  
25.10. Kateřina Hejnochová, 27.10. Martin Stránský, 28.10. Hana Šedová a Bohumír 
Karlík, 30.10. Jan Svoboda 

Přejeme Vám Boží požehnání, lásku a pokoj veVašem životě.

Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte 
vděční. Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti.

Koloským 3,15 - 16

—- připravila Markéta Doležalová

Pravidelná setkání 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ 

Neděle v 9:00 

Informace: R.Staněk 

BOHOSLUŽBA 

Neděle 9:30 

Informace: R.Staněk 

DOROST V Č. TŘEBOVÉ 

pátek od 16:00 

Informace: Daniel Chráska  

MLÁDEŠ V Č.TŘEBOVÉ 

Pátek od 18:30  

Informace: Ondřej Svoboda  

KLUB KRÁLE V MLADKOVĚ  
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Pondělí 16:00  

Informace: J. Severýnová  

MLÁDEŽ V MLADKOVĚ  

sudý pátek v 16:45  

Informace: Jiří Kubát  

BIBLICKÁ V ČT  

sudé středy v 18:00 v CB  

Info: Rosťa Staněk  

KURZ OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ 
LANŠKROUNĚ  

Každý čtvrtek v 18:00  

Informace: R.Staněk  

KURZ OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ V ÚSTÍ 

úterý od 18.10. od 17:00 

Info: Rosťa Staněk 

SKUPINKA V ÚSTÍ 
Každé pondělí v 17:00 u Šedů 
Info: František Matějka 
SKUPINKA ŽEN V LANŠKROUNĚ 
sudé úterý 1x v měsíci od 18:30 u Uhrových v 
Lanškrouně. Termíny: 18.10, 15.11,13.12.,  
info: H. Uhrová. 
SKUPINKA ŽEN v ČT 
liché úterky od 18:30 v CB 
Info: Katka Dostálková 

SKUPINKA MLADŠÍCH ŽEN 
liché čtvrtky do 18:00 u Kadleců 
Info: Ida Kadlecová 

SKUPINKA MUŽŮ v ČT 
sudé úterky od 20:00 po rodinách 
Info: Petr Blaško 

TENTO MĚSÍC PRO NÁS UKLÍZÍ:  
8.-9.10. BLAŠKOVI 
15.-16.10. HORÁČKOVI 
22.-23.10. A. KRÁSOVÁ + L.ŠTĚPÁNOVÁ 
29.-30.10.STRÁNŠTÍ 

Redakce 

Další číslo Badyánu vyjde, dá -li Pán  
30.10. 2016, uzávěrka 23.10. 2016 
Info: Ida Kadlecová, tel: 736 207 644 
email: idulince@gmail.com 
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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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: pro říjen je 
předmětem Jižní súdán 

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. 

Modlitby  z  knížky  Děti  píší  Bohu  - 
pro vaši modlitební inspiraci :) 

Milý Bože, proč nikdy nejsi v televizi?  Michal 

Milý Bože, jsi opravdu neviditelný,nebo je to 
jen trik?  Lucka 

Milý Bože, vsadím se,že je pro Tebe těžké 
milovat všechny lidi na celém světě. V naší 
rodině jsme jen čtyři a mně to tedy moc nejde. 
Anežka 

Proč se v Bibli nepíše o paní Bohové? To jsi s ní 
ještě nebyl ženatý, když si to psal?  Jakub 

          —- připravil Radek Hubl 
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BADYÁNEK 
Děti,  začneme v přibývající  zimě  jistě  milou vzpomínkou na letní  tábor Plavba Jitřního 

poutníka. Máme tu pro vás vodní bludiště:
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Komiks 

Díky Jirkovi Lejskovi, který vynašel i vyjednal otiskování tohoto profi křesťanského komiksu pro 
děti a mládež v našem časopise, vám představujeme příběh na pokračování:

Jediná cesta 
"Copyright	  1988	  Jack	  T.	  Chick	  LLC.	  Použito	  se	  svolením	  Chick	  PublicaAons.	  Webové	  stránky:	  www.chick.com	  “	  

� 	  

� 	  

�14



� 	  

� 	  

Příběh si rozhodně můžete vybarvit a vyhledat ve svých Biblích.
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Křížovka 

Ezau a Jákob 

Jednoho dne se Ezau vrátil domů zemdlený a unavený lovem. Požádal o jídlo, které jeho bratr 
Jákob  připravoval.  Jákob  se  chopil  této  příležitosti.  Ezau  za  trochu  pokrmu  prodal  své 
_____________ a tento obchod potvrdil přísahou.

(  

rybí penízek

pluje po obloze

vodní hlodavec

ryba s růžovým masem

opak lži

nejdelší řeka na světě

otec Ezaua a Jákoba

světová strana

žluté ovoce

podzemní část domu

čtyřnohá věc

oblíbený nápoj dospělých

kosení trávy

�16


