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Sborové periodikum
Církve bratrské

v České Třebové,
Ústí nad Orlicí,

Mladkově a Lanškrouně

Verš pro rok 2016: Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách – Ž 25:4

Všude tam posilovali učedníky
a povzbuzovali je, aby vytrvali ve
víře, říkali jim : ,,Musíme projít
mnohým utrpením, než vejdeme
do Božího království.“ Skutky
14,22
Z naděje se radujte, v soužení

buďte trpěliví, v modlitbách
vytrvalí. Římanům 12,12
Na několika místech čteme

o vytrvalosti. Už samotný fakt, že
to máme zaznamenané v bibli
svědčí o důležitosti této vlastnosti.
Bůh ví, že to pro nás nebude
jednoduché, ale přesto na to klade
důraz a povzbuzuje nás k vytrvalosti. S vytrvalostí se člověk nerodí. Někdo má větší,
někdo menší předpoklady k tomu být vytrvalý. Vytrvalost si člověk musí osvojit,
pracovat na ní, rozhodnout se pro ni. Když pozorujeme dítě, jak si hraje, tak vidíme,
jak něco objeví, nadchne se pro to, zkoumá to, pak ho to omrzí, opustí a jde objevovat
něco jiného. Když se díváme na film, tak z malého dítěte se brzy stane dospělý muž,
vykoná mnoho velkých věcí, je z něj hrdina a jestli neumřel žije dodnes, má to děj,
má to spád a je to rychlé. Cca za hodinu a půl je všechno hotovo, ale my nežijeme
život filmového hrdiny. Naše vytrvalost nás může nést k něčemu ,,většímu“.
Vytrvalost nám pomáhá překonávat překážky, mít upřený pohled k cíli
a neodchylovat se od něho. Vytrvalost přináší ovoce. Není to jen tak ledajaké ovoce,
přináší ovoce s přesahem do věčnosti. Daniel se modlil několik dní, mohl to vzdát
třeba po hodině se slovy “Asi to není Boží vůle”, ale nevzdal to, vytrval, dokud
nedostal odpověď. Bůh ocenil jeho vytrvalost a dal mu porozumět, dal mu
nahlédnout do duchovního světa a řekl mu: ,,Neboj se Danieli, nebotˇ od prvního
dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova
vyslyšena … (Daniel 10). Buďme vytrvalí, nenechme se odradit a směřujme
k našemu cíli.

—- František Matějka
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1. Co děláte/čím se rádi zabýváte/jak trávíte čas?

Většinu času věnuji provozu domácnosti, i když to nepatří k mým zálibám. Stále

obdivuji Boží stvoření, krásu přírody, hory, střídání ročních období, ale pomalu

zbývá už jen zahrádka a kytičky. Ze sportovních aktivit plavání a vzpomínka, jak

chutná orosený půlitr po sportovním výkonu.

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

Zjištění, že sport a tanec nestačí k trvalému prožívání radosti, pokoje a vyrovnání

se s proměnami života.

3. Včem spočívá podle Vás hlavní smysl/hodnota našeho společenství pro Vás,

z čeho máte radost/za co jste vděčni?

Společenství bratří a sester naplňuje základní potřeby člověka. Přátelství, přijetí,

pomoc atd. Radost mám z mladých rodin, dětí, zaplněných lavic. Jsem vděčná za

přímluvné modlitby.

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

Každý den je den milosti, radosti, když se cele Pánu odevzdáš.

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

Rád poslouchám TWR. Jinak doma moc nevydržím, tak využívám příležitostí

k výletům na kole, pokud to jde, tak s vnoučaty. Zatím to přežila vnoučata i já. Velice

mě povzbuzují setkání v DPS Vysoké Mýto se starší generací.
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2. Co pro Vás bylo nejdůležitější při přijmutí Ježíše Krista do života?

Dříve jsem věnoval sportu nejen čas, ale i srdce. Mohl jsem se přesvědčit, že Pán

Ježíš dává neskutečně víc. Velice důležité bylo poznání, že Pán Ježíš vyslýchá

modlitby, vyslýchá upřímné modlitby, kdy si na nic nehrajeme. Důkazem je

i manželka, jistě i děti.

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

z čeho máte radost/za co jste vděčni?

Že je, že žije.

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

Pán Ježíš se raduje, když projevujeme lásku, spoluvytváříme zdravé obecenství,

ale také je smutný, že mu nevěříme, třeba tím, že si v neděli uděláme jiný program.

— připravila Zuzana Váňová

V Suchdole nad Odrou je v muzeu Moravských bratří seznam misionářů, kteří se

v 30. létech 18. století vydali na ostrovy v Karibském moři svědčit místním

domorodcům a otrokům o Ježíši Kristu. Byl mezi nimi i Tobias Leupold, původem

z Mladkova. Datum narození neznámé, datum úmrtí buď 1734, nebo 1735, tedy brzy

poté, co přistáli na ostrově Sv. Kříže (1734). To byla úplně první misijní výprava na

tento ostrov a Leupold Tobias při ní položil život. Dokázal by někdo v matrikách

v Mladkově o něm vypátrat víc? (I v muzeu by za to byli rádi, protože bližší údaje

nemají).

Další misionářka Anna Marie Kersten roz. Tonne (1723 - 1807) pocházela

z Cotkytle u Lanškrouna. U té jsem ale ještě nezjistil, kde působila.

— Rosťa Staněk

V románu Azincourt předkládá Cornwell čtenáři barvitý obraz okolností, jež vedly

k jedné z nejslavnějších a také nejkrvavějších bitev stoleté války mezi Anglií a Francií,

i bitvy samotné. Došlo k ní 25. října 1415 v den svatého Kryšpína mezi

severofrancouzskými vesnicemi Azincourt a Tramecourt.
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Anglické vojsko krále Jindřicha V. zde na hlavu porazilo mnohem početnější vojsko

francouzské, když znovu využilo skvělých bojových schopností svých lučištníků.

Proto není hlavním hrdinou románu anglický král, ale lučištník Nicholas Hook, na

jehož osudech může čtenář sledovat události z

pohledu prostého bojovníka.

Tažení, kterým chtěl Jindřich přimět

Francouze, aby uznali jeho právo na

francouzský trůn, začalo obléháním přístavu

Harfleur (dnešní Le Havre) v severní

Normandii. Obléhání se však nečekaně

protáhlo, a když navíc Angličany těžce zasáhla

epidemie úplavice, zdálo se, že se budou muset

vrátit domů s mizivým ziskem. Za této situace se

Jindřich V. rozhodl táhnout do Calais, aby

aspoň ukázal Francouzům i světu, že je v této

zemi pánem.

Také cesta do Calais se však protáhla, neboť

Francouzi blokovali přechody přes řeku

Sommu, a když se nakonec Angličanům přece

jen podařilo Sommu překročit, vlákali je Francouzi do pasti. Tak došlo k tomu, že

směšně malé Jindřichovo vojsko, znavené dlouhým pochodem a sužované hladem

a nemocemi, bylo nuceno utkat se v boji s mnohem početnějším vojskem

francouzským, aniž vědělo, že s ním svede bitvu, která nejen vejde do dějin, ale stane

se i legendou.

„Četba tohoto románu byla pro mě velmi zajímavá a odpočinková. Historie

a zejména válečná historie mě vždy zajímala a Bernard Cornwell popisuje

historické události přesně a přitom zajímavě. Tato historická přesnost zahrnuje

nejen události válečné, ale i události běžného života včetně toho náboženského. Na

začátku příběhu se v ulicích Londýna upalují ve jménu krále a Boha angličtí

Lollardi, což byli protestanští křesťané hlásící se k reformním myšlenkám

Viklefovým. Vůbec celé smýšlení tehdejší papežskokatolické společenské většiny je

v příběhu popsáno velmi pravděpodobně. Člověk se zhrozí, čemu všemu lidé tehdy

opravdu věřili, a pochopí, proč tomu věřili a jak byli zmanipulováni. Pochopí, jak

(ne)fungovala „církev“ a jak žili kněží atp. Protagonisté příběhu jsou k postojům

církve spíše skeptičtí, což se čtenáři jeví jako sympatické. Kněží se zde objevují jak

zlí a zkažení, tak hodní, podporující a moudří. Není to pouze černobílé a např.

zbožnost a víra anglického krále Jindřicha, jakkoli bylo nebo nebylo spravedlivé

činit si nároky na korunu Francie, je v lecčems inspirativní.“

— Ondřej Svoboda
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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 Publications. Webové
stránky: www.chick.com
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Příběh si rozhodně můžete vybarvit a vyhledat ve svých Biblích.
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Omalovánka

Vločky nejsou zdaleka jen bílé. Možná jsou i duhové, anebo každá jiná?
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Ondřej Svoboda
Piercing mě nikdy nelákal a ani se mi
moc nelíbí na druhých. U tetování
o trochu více chápu, když si ho lidé
nechají udělat, zejména je-li estetické
a smysluplné. Nicméně přesto bych
tetování nechtěl, přijde mi to zkrátka
divné přetvářet nějak vzhled naší kůže,
kterou nám stvořil Bůh. Není mi ani
moc sympatické, když si např. nějací
rádoby cool křesťané nechají vytetovat
např. biblický verš. V Dt 6,4-9 se píše,
že si Boží lid má připomínat základní
přikázání tím, že si je uváže jako
znamení na ruku nebo jako pásek na
čele, či si ho napíše na dveře, atp.
O tom, že si ho máme napsat nebo
pověsit na kůži se tam nic nepíše, a toho
bych se asi držel.

Martin Horák
Ani piercing, ani tetování, ani "rybičku
na auto". Chci se jednou na věčnosti
radovat s Bohem z úplně jiných věcí.

Mám to nastavené jinak, ale zároveň
musím uznat, že některé kérky vypadají
hodně dobře, ženy s piercingem dokáží
být ještě více sexy. Proč ne… neodsuzuji
lidi, kteří to nosí.

Dája Staňková
V mém věku mě takovéto věci nelákají
a v mládí jsem je neřešila. V Písmu jsem
našla tato vodítka:
Piercing. Asi nejblíže jsou nosní
kroužky, kterými se zdobily ženy. Jeden
takový přinesl Abrahámův sluha jako
dar Rebece, nevěstě pro Izáka
(1. Mojžíšova 24,22). Nosní kruhy
provlečené chřípím sloužily k odvlečení
nepřátel do zajetí, např. Sancheríba
(2 Kr. 19, 28), či krále Menašeho
(2 Pa 33,11).
Ohledně tetování je v 3. Mojžíšově
19,28 napsáno: „Nebudete … si dělat
nějaké tetování.“

— připravila Zuzana Váňová

V prosinci narozeniny oslaví:

3.12. Štěpánka Hejnochová, 5.12. Anna Marie Severýnová, Eliška Pešková

a David Matějka, 10.12. Vít Růžička, 11.12. Petra Blaško, 15.12. Petr

Blaško, 21.12. Jarmila Vanšurová, 24.12. Radek Šeda, 27.12. Ondřej

Kubát

Všem Vám jmenovaným přejeme, aby Vás Pán Bůh chránil a žehnal Vám

v každém dni.

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře,

aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.

Římanům 15:13

— připravila Markéta Doležalová
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Nové webové stránky sboru

Jenda Svoboda má koncept, jak sborový web předělat a vylepšit. Pokud by vás

koncept zajímal, nebo byste měli ke sborovému webu nějaký nápad, kontaktujte

Jendu (osobně, e-mailem, telefonicky) a on vám koncept nového webu pošle. Jenda

bude rád za zpětnou vazbu - když to bude společné dílo, může web lépe sloužit.

Hlaste se přímo Jendovi, zpětná vazba ke konceptu nového webu je možná do Vánoc,

tj . do 24. 12. 2016.

3.12. Konference CB v Praze, schvalování Řádu CB

7.12. Jednání staršovstva

16.12. Večer chval od 19 hod v naší modlitebně

18.12. Dětská vánoční slavnost „Vánoční googlení“ v Malé scéně od 9:30

24.12. Půlnoční s houslovým doprovodem Martiny a Hany Jasanských

od 23:00 v CB

Pět jazyků lásky - Manželský poradce přináší zcela

nový pohled na manželské soužití: chcete-li prožít

harmonický vztah, pak se potřebujete naučit hovořit

jazykem lásky svého partnera. Práce přibližuje a na

konkrétních manželských párech a jejich problémech

ilustruje následující základní jazyky lásky: slova

ujištění, pozornost, přijímání a dávání dárků, skutky

služby a fyzický kontakt. Gary Chapman provází

čtenáře pěti základními jazyky lásky, které jsou

klíčové pro to, aby se náš vztah s druhým člověkem

stal vztahem obohacujícím a harmonickým.

Může být také dobrým tipem na dárek pro všechny snoubence a manžele.

Kniha je ve sborové knihovně a je možné si ji půjčit.

— rubriku připravil Lukáš Uher
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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

MLÁDEŽ V Č.TŘEBOVÉ

Pátek od 18:30

Informace: Ondřej Svoboda

KLUB KRÁLE V MLADKOVĚ

(krom 1. pondělí v měsíci)

Pondělí 16:30

Informace: J. Severýnová

MLÁDEŽ V MLADKOVĚ

sudý pátek v 17:30

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:

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

3.4.12. Šedovi

10.11.12. J.Lejsek

17.18.12. Mládež

24.25.12. Jaroslav Mikulecký

31.12.1.1. Dostálkovi
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Další číslo Badyánu vyjde, dá li Pán
1.1. 2017, uzávěrka 26.12. 2016
Info: Ida Kadlecová
tel: 736 207 644
email: idulince@gmail.com

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

Číslo sborového účtu:
1321861359/0800

Nezbytné provozní náklady sboru činí
měsíčně 440, Kč průměrně na jednoho
člena. Na rozvoj sboru a služeb je pak
to, co mezi sebou vybereme navíc.
Všem ochotným dárcům děkujeme.
„Každý ať dává podle toho, jak se ve
svém srdci předem rozhodl, ne
s nechutí ani z donucení; vždyť
'radostného dárce miluje Bůh'.“
(2 Korintským 9,7)

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.

Č. TŘEBOVÁ ÚSTÍ N. O. MLADKOV
[9:30] [10:00] [15:00]

25.12. R.Staněk, VP ČT

1.1. R.Staněk

18.12. R.Staněk dětská vánoční slavnost v Malé scéně

24.12. R.Staněk, půlnoční ve 23:00

4.12. R.Staněk, VP ČT

11.12. R.Staněk P. Kadlec




