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Sborové periodikum
Církve bratrské

v České Třebové,
Ústí nad Orlicí,

Mladkově
a Lanškrouně

V dnešním zamyšlení se zastavme nad událostí (Lukáš 10,38-42) z období
Ježíšovy služby, kdy nároky kladené na něj narůstaly. Čím více vyučoval, tím více od
něj lidé chtěli (více uzdravování, více zázraků, více všeho). I jeho dny byly stále
pracovně plnější a proto se občas
musel se svými učedníky zastavit.
Kromě dvanácti učedníků, svých
nejbližších přátel a spolupracov-
níků, měl ještě užší skupinu přátel,
tři učedníky: Petra, Jakuba a Jana,
ale také sourozence Marii, Martu
a Lazara, přátele, kteří jeho službu
věrně podporovali a u nichž čas od
času v poklidném obydlí Betanie
a v kruhu svých nejbližších přátel
i s učedníky nečekaně pobyl,
odpočinul, načerpal nových sil
a rád při tom využil jejich
pohostinnosti, jíž si velice cenil.
Čteme, že Marta se pilně

a zřejmě až přes příliš, ale jistě
s tou největší láskou, ačkoli jistě
neměla na neohlášenou návštěvu
čas, chtěla postarat pro celou
skupinu o dobré občerstvení. Ale
Marie usedla k Ježíšovým nohám a naslouchala jeho slovu, zkušenostem o dění
v jejich kraji, jakoby Ježíšovi chtěla říci, jak je ráda, že se zastavil. Zatímco Marta je
zaměstnána přípravami jídla. Není překvapivé, že tímto jednáním dochází mezi
sestrami ke kolizní situaci. Marta se zoufale snaží plnit roli vstřícné hostitelky, možná
Marii občas atakuje svým pohledem a vybízí k nějaké činnosti a to jí při pohledu na
Marii, která si v pokojném duchu hoví v druhé místnosti s Ježíšem a dozvídá se
nejnovější události, začne jít na nervy. Tato její psychicky vyhrocená situace končí
výtkou samotnému Ježíši „Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit

Verš pro rok 2017: A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Matouš 28,20)
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1. Čemu každý den věnujete nejvíce času?
Poslední dobou většinou věnuji nejvíce času práci, péči o novou domácnost

a manžela, což mi činí radost. Ráda trávím čas také s mládežníky, rodinou, přáteli
nebo cestováním a kulturou.

2. Co pro Vás bylo nejdůležitější při přijmutí Ježíše Krista do života?
Za nejdůležitější jsem považovala jistotu, že se vydávám do těch nejlepších rukou

a také nový smysl a směřování v životě. Dalším nečekaným zjištěním bylo pro mě

samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si
starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jedno je potřeba. Marie volila dobře, vybrala
si to, oč nepřijde.“ Ačkoli Marta vtrhla do místnosti a rozhovor svojí přímou salvou
na Ježíše přerušila, On toto střetnutí nevyhrocuje, nejedná s ní z pozice autority, ale
přátelsky a vlídně jinými slovy říká: „Jen klid Marto, zastav se, rozdýchej se, nech
své práce, v tobě to úplně vře, nepřišel jsem kvůli tvému jídlu, vždyť víš, že jsem
nasytil pět tisíc lidí. Neztěžuj mi tuto návštěvu, přišel jsem kvůli odpočinku, dělám to
z přátelství, abych byl ve spojení s vámi!“ Marie si při příchodu Ježíše zvolila dobře,
vybrala si to, oč nepřijde, říká Ježíš. Potvrzením Mariiny volby Ježíš vyzývá Martu,
aby své starosti s pohostinností odložila a následovala příklad své sestry. Aby se
zastavila a naslouchala mu. Pokoj vám.

— Petr Svoboda

V minulém čísle Badyánu došlo z důvodu chyby v sazbě k otištění jiných
odpovědí na 3. a 4. otázku v rozhovoru se Zbyňkem Černým. Za chybu se
velmi omlouváme a zde otiskujeme správný text odpovědí.

3. Jak jedná Bůh ve Vašem životě? (Kdy a jak naposled jednal Bůh ve Vašem
životě?)
Myslím, že to, promiň, není dobrá otázka. Pán přece jedná v našem životě každý den.
A pokud se jedná o jednání viditelné, tak mám hlavně radost z rozhovorů s některými
pacienty, kdy Boží jednání můžu někdy jasně vidět.

4. V čem spočívá podle Vás hlavní smysl/hodnota našeho společenství pro Vás,
z čeho máte radost/za co jste vděčni?
Zdánlivě jednoduchá otázka, leč velmi těžká odpověď. Je mnoho věcí, o kterých ani
nevím, a přece tu jsou. Jsou to přímluvné modlitby sourozenců, je to zázemí, jistota,
čerpání z kázání, přátelství… Horší je, že si tyto věci člověk moc neuvědomuje a že je
leckdy málo využívá. Stačí nějaký vnitřní „problém“, a člověk se společenství raději
straní, místo aby jej využil.
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také to, že přijetí Pána Ježíše
nemusí předcházet katastrofa nebo
sáhnutí si na dno (o čemž jsem
byla přesvědčena z jednoho
absolvovaného English Campu –
ne naší církve). Víra a křesťanství
mi ve chvíli „uvěření“ připadaly
jasné, logické a přirozené, díky
Bohu.

3. Jak jedná Bůh ve Vašem životě?
(Kdy a jak naposled jednal Bůh ve
Vašem životě?)
Kromě toho, že každý den Bůh udělá několik různě velkých zázraků, které si často

ani neuvědomím, tak vyzdvihnu dvě nedávné akce. Nejprve 1. července, kdy jsem
cítila obrovskou ra-dost z naší svatby, celý den byl požehnaný a věřím, že Pán Bůh se
na něm značně podepsal. Ta druhá akce byla mládežnický puťák. Jsem za něj moc
vděčná, za to, že má naše parta vůbec touhu být týden pospolu, za skvělé duchovní
programy a taky možnost sdílet se, smát se a chodit jen tak na výlety. Každý, kdo tam
byl, dotvářel jedinečnou atmosféru a taky Boží přítomnost, která nás spojovala
a udivovala. Když to teď píšu, vyvstávají mi další okamžiky, ve kterých Bůh nesporně
jednal, ale o nich třeba jindy nebo jinde.

4. V čem spočívá podle Vás hlavní smysl/hodnota našeho společenství pro Vás,
z čeho máte radost/za co jste vděčni?
Podle mě je církev = společenství od toho, aby se mohly mezi lidmi projevovat

Boží vlastnosti. „Po lásce poznají křesťany“ – jak se zpívá ve známé chvále. Také
společná služba a oslavování Boha může posilovat každého jedince ve víře. Přestože
každý z nás občas ve svém jednání chybuje, Boží milost a láska je mocnější. Proto si
moc vážím toho, že mohu patřit do církve a sdílet životy s ostatními sestrami
a bratry. Radost mám především z fungování mnoha služeb, domácích skupinek
a prázdninových akcí.

5. Měli byste nějaké téma k modlitbám pro Vaše sestry a bratry?
Za nový školní rok, za Vykydalovi, za otevřenost a odpouštění ve vztazích.

1. Čemu každý den věnujete nejvíce času?
Vzhledem k tomu, že mě tato otázka zastihla v prázdninovém čase, tak se mi jen

těžko hledá odpověď. Během školního roku je to jednoduché – jsem většinu času ve
škole v Brně. Nyní je ale můj denní režim o poznání pestřejší. V poslední době jsem
totiž nejvíce času věnoval společně s manželkou Zuzkou různým svatebním i jiným
cestám a ve zbývajícím čase zařizování našeho nového bytu, kde již úspěšně bydlíme.
Když zrovna nemontuji skříně, tak se rád zabývám mojí oblíbenou elektronikou.
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Duchovní, který působil ve Štrasburku, Frankfurtu nad
Mohanem, v Drážďanech u saského dvora a v Berlíně, měl
titul doktora teologie. Již během studií ve Štrasburku
(1651-59) měl zájem o reformu luteránské ortodoxní praxe.
Konkrétně se postavil proti strnulosti církevních struktur,
povrchnosti víry občanů a nedostatku morální disciplíny
mezi kněžími. Spenerovým nejvlivnějším spisem jsou jeho
„Pia Desideria“ (dosl. Zbožná či toužebná přání), která
vyšla roku 1675. V části třetí podává Spener šest návrhů pro
zlepšení evangelické církve. Obsahem hlavní teze těchto
návrhů je (podle Kol 3,16), aby Boží slovo bylo do církve
přineseno v celém jeho bohatství. Tomu mají sloužit, vedle
obvyklých kázání, soukromá čtení bible, její veřejné čtení a shromáždění za účelem
rozhovoru nad biblí. Tyto shromáždění začal také sám organizovat ve Frankfurtu.
Dalšími důležitými pracemi mezi Spenerovými více než 300 spisy jsou Das

geistliche Priestertum (1677, Duchovní kněžství) a Die allgemeine Gottesgelehrtheit
(1680, "Obecná teologie"). Také si psal z mnoha dalšími německými duchovními
a tím šířil tento způsob reformy církve, který byl později, napůl posměšně, nazván

2. Co pro Vás bylo nejdůležitější při přijmutí Ježíše Krista do života?
Prvním velmi důležitým impulsem pro mne bylo sledovat zapálení křesťanů, kteří

mi svědčili o Kristu a objevení toho, že křesťanství není o povinnostech a pravidlech,
které nám Bůh ukládá, ale o živém vztahu s Bohem.

3. Jak jedná Bůh ve Vašem životě? (Kdy a jak naposled jednal Bůh ve Vašem
životě?)
Věřím tomu, že jedná neustále. Jen si toho někdy prostě neumíme nebo nechceme

všímat. Za Boží jednání například považuji vedení našeho vztahu se Zuzkou. Začalo
to tím, že jsme mohli společně uvěřit, pak najít společnou církev a letos i vstoupit do
manželství.

4. V čem spočívá podle Vás hlavní smysl/hodnota našeho společenství pro Vás,
z čeho máte radost/za co jste vděčni?
Mít okolo sebe společenství křesťanů je pro mne jedním ze základních pilířů

dobrého křesťanského života. Cením si velmi toho, že jsem v naší církvi našel přátele
ve stejném věku i starší bratry a sestry, kteří jsou pro mne často zdrojem inspirace.
Jsem vděčný za fungující skupinky a mládež, kde můžeme společně poznávat Krista
ale i sami sebe.

5. Měli byste nějaké téma k modlitbám pro Vaše sestry a bratry?
Modleme se, prosím, za naše společenství. Za to, abychom dokázali moudře

rozpoznávat příležitosti a možnosti k oslovení nových křesťanů a také za to, abychom
si uměli navzájem sloužit a naslouchat.

— připravila Zuzka Doležalová
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Vyškrtej slova podle obrázků a ze zbylých písmen vytvoř tajenku.

Tajenka
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Pán Ježíš povolává celníka Levi ( Matouše) – Lukáš 5: 27-32
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Proč se nám navzdory našim nejlepším záměrům nedaří plnit naše upřímná
předsevzetí? Proč jsou mnozí lidé naprosto zmateni svým chováním? Autor v této
publikaci přibližuje vlastní model základních principů
psychologického poradenství.
Dr. Larry Crabb je zakladatelem a ředitelem Institutu
biblického poradenství, instituce, která učí křesťany
biblicky řešit životní problémy a pomáhat druhým v rámci
křesťanského společenství.
Vedle seminářů, které pořádá po celých Spojených státech,
vyučuje od roku 1982 rovněž na Grace theological
seminary ve Winona Lake ve státě Indiana, kde vede
katedru biblického poradenství.
V roce 1970 získal doktorát z klinické psychologie na
univerzitě v Illinois.
Pokud Vás upoutávka zaujala, knihu je možné si

zapůjčit ze sborové knihovny.
— připravil Lukáš Uher

pietismem. Oproti jiným teologům své doby nepokládal svou církev za jedinou
správnou, ale uznával i jiná vyznání. Pietismus byl kritizován ortodoxními luterány
z Lipska a tamní univerzity a některými členy saského dvora. Později se Spener
přestěhoval a začal pietismus šířit díky nové univerzitě v Halle, kde získal podporu.
Pietismus reagoval na strnulost protestantské ortodoxní dogmatiky. Nejstručnějším
popisem je, že klade důraz na prostou osobní zbožnost. Širším popisem je, že klade
důraz na praktickou zbožnost; křesťan musí veškerý svůj vnitřní i vnější život
vědomě podřídit křesťanským zásadám. Kdo v takovéto jednotě s Bohem a se stejně
smýšlejícími stojí, ten je v pietistickém pojmosloví obrácen neboli znovuzrozen.
Křesťanství musí přejít z hlav do srdcí – tak znělo jejich heslo. Výklad Bible se má
odehrávat na ozvučné desce osobní, citové a zkušenostní, ne na rovině oficiální.
Biblická, dogmatická pravda se má promítnout do zbožného posvěceného života
v každém jednotlivci, a to bez ohledu na nositele církevních úřadů. Tím pietisté
mimoděk podtrhli roli laiků, prostých věřících, a dali podnět k misijním,
diakonickým a vzdělávacím snahám. Spener sám opakovaně zdůrazňoval význam
osobního čtení a studia Bible. Reformace nebyla v očích pietistů historickou
událostí, nýbrž zkouškou osvědčení, která se uskutečňuje stále.
Pietismus se stal postupně nejvýznamnějším reformním hnutím v rámci

protestantských církví a rozšířil se i do Británie a amerických kolonií. Vytvořilo se
v něm několik směrů. Jedním z nich byl i Ochranovský směr (německy Der
Herrnhuter Pietismus), jehož reprezentantkou je obnovená Jednota bratrská
v Ochranově, jejímž čelným představitelem byl Mikuláš Ludvík hrabě z Zinzendorfu.
Pietismus silně ovlivnil tajné nekatolíky v Čechách a na Moravě, jakož i tolerované
luterány v Slezsku a byl klíčovým faktorem, který jim umožnil přetrvat v 18. století
u své víry až do vydání tolerančního patentu.

— připravil Radek Hübl
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2.9. František Matějka, 4.9. Kateřina Dostálková, 13.9. Viktor Pešek,
25.9. Jana Kalášková a Karolína Černá, 27.9. Robin Šeda

Všem jmenovaným přejeme Boží pokoj a lásku v jejich životech.

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval:
byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi.

1. Jan 3,1,

— připravila Markéta Doležalová

Vši, blechy, roztoči, čmelíci, holubi, mravenci
faraoni, kobylky a jiný neřád, hmyz a plísně, cizo-
pasníci a různé další nechutné potvory, které
nikdo nemá rád, a přece tu jsou, pochytal autor do
knížky Havětník. Vždy jsem se těšila, až budu mít
kousínek času ji otevřít a zase si kapitolku pře-
číst. Všechna havěť má totiž svůj příběh, někteří
hmyzáci jsou nečekaně užiteční, jiní nakonec
i obdivuhodní.
Z vyprávění o životě potvor, o nichž jste neměli

ponětí, vznikl autorovi poetický a zábavný svět
plný dobrodružství, pobaví, potěší a leckomu jako mně zalátá díru ve vědomostech.
Havětník je encyklopedie příběhem, navíc graficky nesmírně pěkná.

— Ida Kadlecová

František Matějka
Myslím si, že ano. Jsou pojištění,

která pomáhají řešit některé ne-nadálé
události (povinné ručení, pojištění
domácnosti atd.).
Stejně jako můžeme využívat

zdravotnictví tak i pojišťovnictví.
Myslím si, že to není žádný akt nevěry
nebo nedůvěry vůči Bohu. Bůh mě má
rád, pomáhá mi, chrání mě, a přesto
mám pojištění, mám svůj díl
zodpovědnosti.

Radek Hübl
Vzhledem k tomu, že nám byl dán

i dar rozumu, mám zato, že v základní
míře, tak jak si to může náš rozpočet
dovolit, bychom měli pojištění mít.
Nejde jen o nás, ale i o naše blízké či
děti. Mít pojištění nepokládám roz-
hodně za nedostatek víry.

— připravila Zuzka Doležalová
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2. 9. Svatba Anny Janotové a Ondřeje Svobody v Letohradě
5. 9. – 8. 9. Soustředění ETS - v modlitebně CB v Č.Třebové, kurz religionistiky
10. 9. Koncert židovských písní a bohoslužba CB v kostele ve Stříbrnicích
15. 9. – 17. 9. Meč krále Davida - na tábořišti mezi Rybníkem a Třebovicemi
17. 9. Neděle o vodě - od 9:30 v Bystrém bohoslužba a od 15:00 otevření

mokřadního areálu v Dobrém.
23. 9 25. výročí založení Klubu dobré zprávy - od 16:00 v modlitebně

CB v Č.Třebové.
27. 9. Setkání staršovstva - od 17:00 v Č. Třebové
29. 9. – 1. 10. Brodfest  celostátní setkání mládeže v Havlíčkově Brodě

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
neděle v 9:00, Info: Rosťa Staněk

BOHOSLUŽBA
neděle 9:30, Info: Rosťa Staněk

DOROST V Č. TŘEBOVÉ
pátek od 16:00, Info: Daniel Chráska

MLÁDEŽ V Č.TŘEBOVÉ
pátek od 18:30, Info: Ondřej Svoboda

KLUB KRÁLE V MLADKOVĚ
(krom 1. pondělí v měsíci)
pondělí 16:30, Info: Jana Severýnová

MLÁDEŽ V MLADKOVĚ
sudý pátek v 17:30, Info: Jiří Kubát

BIBLICKÁ V ČT
sudé středy v 18:00 v CB
Info: Rosťa Staněk

SKUPINKA V LANŠKROUNĚ
každý čtvrtek v 18:00, Info: R. Staněk

SKUPINKA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
každé úterý od 18:00 u Janoušků
Info: František Matějka

SKUPINKA ŽEN V LANŠKROUNĚ
sudé úterý 1x v měsíci od 18:30

u Uhrových v Lanškrouně.
info: H. Uhrová.

SKUPINKA ŽEN v ČT
liché úterky od 18:30 v CB
Info: Katka Dostálková

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

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

SKUPINKA V LANŠKROUNĚ
čtvrtky od 18:00 v městské knihovně
Info: Zbyněk Černý

2.–3. 9. Peškovi
9.–10. 9. Dostálkovi
16.–17. 9. Hüblovi
23.–24. 9. Svobodovi z Kerhartic
30.9.–1. 10. J+I Svobodovi

Další číslo Badyánu vyjde, dá-li Pán
1. 10. 2017, uzávěrka 25. 9. 2017
Info: Ida Kadlecová, tel: 736 207 644
email: idulince@gmail.com
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Č. TŘEBOVÁ ÚSTÍ N. O. MLADKOV
[9:30] [10:00] [15:00]

17. 9. R. Staněk R. Staněk

3. 9. R. Staněk, VP

10. 9. J. Geldner Aleš Navrátil ( 14:00 ve Stříbrnicích)

KAZATEL
Rostislav Staněk - tel.: 602 323 941
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz

STARŠÍ
Jiří Kubát - tel.: 605 421 299
e-mail: kubat.jiri@tiscali.cz
Jiří Lejsek - tel.: 734 473 808
e-mail: lejsek.jiri@gmail.com
Petr Kadlec - tel.: 775 629 943
e-mail: petr.kadlec1@gmail.com
Vladislav Uher - tel.: 602 446 497
e-mail: uhrovi@ow.cz
Petr Svoboda - tel.: 604 175 260
e-mail: ip.svoboda@seznam.cz
Fantišek Matějka - tel.: 604 119 238
e-mail: frantisek.matejka.t@seznam.cz

WEB
www.cbctrebova.cz
Informace: Jan Svoboda
e-mail: freej.freej@gmail.com

Číslo sborového účtu:
2901125897/2010

Nezbytné provozní náklady sboru činí
měsíčně 440,- Kč průměrně na člena.
Na rozvoj sboru a služeb je pak to, co
mezi sebou vybereme navíc.
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)

Variabilní symboly pro posílání darů ke
sborovým sbírkám na sborový účet:

700100–účelová sbírka na září:
Evangelikální teologický seminář
700350 – dary na podporu lektorství
Petra Kadlece
700400 – dary na English Camp
700110 – dary na provoz sboru
700150 – dary na podporu biblické
pastorace D. Staňkové
1300 - dary na úhradu půjčky na
kazatelský byt

Můžete také přispět do označených
pokladniček v hlavním sále sboru.

24. 9. R. Staněk P. Kadlec

1. 10. R. Staněk




