Sborové periodikum
Církve bratrské
v České Třebové,
Ústí nad Orlicí,
Mladkově
a Lanškrouně
Verš pro rok 2017: A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Matouš 28,20)

Máte strach o směřování ČR po zveřejnění výsledků voleb? Strach z nových
pracovních výzev? Strach, zda obstojíte jako rodiče, studenti, zaměstnanci, přátelé,
křesťané? Strach je zabiják duše, radosti i činů.
Strach se týkal i Pavlova učedníka Timotea. Měl strach a proto přestal hlásat
dobrou zprávu o Kristu. Jeho mentor Pavel už věnuje druhý dopis (2. Timoteovi
1 kapitola, verše 8. - 10.), aby ho z toho strachu vytáhl a vrátil ho zpět na koleje
služby.
Pavel ale přichází s nečekanou strategií. Místo
aby jako mnoho jiných
šéfů na Timotea položil
větší strach (např. Boží
hněv, soud, peklo) než je
ten, který je před ním
(šikana od lidí za zvěstování Krista), klade
před něho jistotu milosti
Boží: „v Boží síle se mnou
snášej útrapy pro evangelium. Vždyť Bůh nás
spasil a povolal svatým
povoláním; ne díky našim
skutkům, ale díky jeho
vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní
projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze
evangelium zjevil život a nesmrtelnost.“
Pavel povzbuzuje Timotea zvláštně: „Začni horlivě dělat dobré skutky, protože na
nich vlastně nezáleží.“ Ani jedno kázání navíc ani o jedno méně neovlivní ani
o milimetr milost, kterou ti Bůh dal před začátkem věků.
Většina zaměstnanců pracuje proto, že očekává na konci měsíce výplatu na svém
účtu. Bůh je jako šéf, který zaplatil všechny výplaty (i s dvojnásobnými prémiemi) na
účet dopředu, ještě před dnem nástupu do práce. Timotej tedy má být o to
horlivějším kazatelem, oč je služba z vděčnosti lepší než služba za zásluhy.
České Vánoce jsou také podle principu záslužnictví: když budeš hodný - dostaneš
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dárky, když ne - dostaneš uhlí. Evangelijní Vánoce jsou opak: když je člověk z radosti
ze štědrosti, kterou zažil o Vánocích vděčný a tím pádem štědrý a dobrý k ostatním.
Milý bratře, milá sestro, kéž překonáš strachy ležící před tebou, ne strachem
z toho, že neobstojíš, ale v jistotě milosti „našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil
vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost.“
— Petr Kadlec

1. Čemu každý den věnujete nejvíce času?

Pracuju v brněnské firmě Tron v marketingu.
Firma vyrábí a prodává všechno kolem LED
diod a LED svítidel. Už tomu bude skoro rok, co
to takhle vedu.
2. Co pro Vás bylo nejdůležitější při přijmutí
Ježíše Krista do života?

Že se nemusím schovávat. Bydlet v ulitě
s tlustými stěnami a strachovat se, kdo si o mně
co pomyslí a zda mě odsoudí. Důležité bylo
zjistit a pořádně si uvědomit, že moje hodnota
nespočívá v ničem z tohoto světa nebo z lidí, ale
že mám neotřesitelnou hodnotu v Ježíšově krvi,
kterou za mě zaplatil a patřím Jemu.

3. Jak jedná Bůh ve Vašem životě? (Kdy a jak naposled jednal Bůh ve Vašem
životě?)

Naučil mě nejdřív brečet a potom brečet správně. Z rodiny nemám moc dobrou
průpravu v tomhle směru v mluvení o negativních věcech a pocitech nebo
projevování emocí, ale Bůh mě to skrze situace a lidi kolem mě učí. Ti, kdo v slzách
sejí, s plesáním budou sklízet (Žalm 126). Brečet správně pro mě znamená sázet slzy
s nadějí a pohledem na Ježíše. Pak z toho vyroste, možná za dlouho, nějaký radostný
strom.
4. V čem spočívá podle Vás hlavní smysl/hodnota našeho společenství pro Vás,
z čeho máte radost/za co jste vděčni?

Náš sbor podle mě poskytuje hodně důležité zázemí a bezpečné prostředí. Je to
taková obří rodina. Zažila jsem to v dospívání na mládeži přijetí od spoluvrstevníků
a vedoucích, zájem z jejich strany o mě zpětně si uvědomuju, jak to pro mě bylo
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hodnotné. Díky tomu, že jsme každý v této obří rodině jiný, musíme namáhat svoje
mozkové závity a komunikační schopnosti, abychom se navzájem pochopili a taky se
od sebe vzájemně učili a tvarovali jeden druhého do podoby Krista; to nemusí být
úplně pohodlné a příjemné, ale věřím, že se to děje. Za to jsem vděčná a mám radost
z naší sborové rodiny.
5. Měli byste nějaké téma k modlitbám pro Vaše sestry a bratry?

Abychom nebyli příliš vážní, abychom byli jako společenství i jako jednotlivci
přitažliví pro okolní svět, aby na nás lidi, které potkáváme ve všedních dnech ve
školách a v zaměstnáních viděli, že je Bůh skvělej
— Připravila Zuzana Doležalová

V roce 2015 dostal ruský režisér
Vitalij Manskij se svým filmařským
týmem povolení natočit film
v komunistickou diktaturou sužované Severní Koreji. Podmínkou
natáčení bylo, že na režiséra a jeho
tým budou dohlížet korejští cenzoři.
Dokumentaristé však nechali běžet
kamery i ve chvílích, kdy byly scény
Korejci aranžovány a nebo natočili
detaily, které cenzorům unikly, a výsledkem byl pravý opak jejich snah, snímek
V paprscích slunce.
Film sleduje „běžný“ život malé dívky Zin-mi a jejích rodičů. Ta se připravuje na
oslavy výročí narození Kim Čong-ila. Víc než samotný děj je ale věnována pozornost
okolnostem a detailům života v zemi, kde internet pro běžného obyvatele není
dostupný, a kde je jenom jeden televizní kanál, ale ve které lidé věří, nebo aspoň je
jim vtloukáno do hlavy, že žijí v té nejkrásnější a nejsvobodnější zemi na světě.
Jedním z detailů, které neuniknou ani hodně ledabylému divákovi, je takřka
zbožšťování komunistických diktátorů, zejména Kim Čong-ila a Kim Čong-una. Už
malé děti se na korejských základních školách učí o bezpočtu jejich zásluh, jak prý
například ochránili zemi od „zlých Japončíků a amerických velkostatkářů“. Nejspíš
každý svátek v této zemi se nějakým způsobem týká právě těchto vůdců. Jiný detail,
kterého si můžeme všimnout, je „všudypřítomná“ organizovanost a pořádek (které
evidentně nejsou jen dílem cenzorů), počínaje pořádkem a čistotou na ulicích,
disciplinovaností lidí v práci i „zábavě“ a konče organizací a organizovaností oslav
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k poctě diktátorů, jichž se účastní tisíce lidí. Člověku se vybaví takové ty kudly
v kapse otevírající řeči „za socialismu bylo líp, byl tu pořádek, nekradlo se tolik,
korupce nekvetla atd.“ a uvědomí si, že pořádek je rysem diktatur, ale za jakou cenu.
Tento snímek je unikátní tím, že nám přibližuje zemi, která je kvůli totalitnímu
zřízení jinak vůči okolnímu světu dosti uzavřená, a věřícímu divákovi předkládá
velmi podnětné téma k modlitbám.
— Darek Černý

(pořečtěná forma příjmení Schwarzerdt), 1497 – 1560
Učenec, teolog, pedagog, přítel M. Luthera. Nazývaný praeceptor Germaniae
(učitel Německa).

Vyrostl v zámožné měšťanské rodině. Otec
brzy zemřel, a takže se o něj starala matčina
rodina. Své jméno pořečtil během svých studií,
ve kterých tak vynikal, že již r. 1509 byl přijat na
univerzitu v Heidelbergu (ve 12!) a bakalářem se
stal v patnácti letech. Magisterského titulu
dosáhl o tři roky později v Tubingenu a začal
tam hned vyučovat. O další tři roky později
vydal své první dílo, které se dočkalo 44 vydání.
Ostatní profesoři ho však špatně snášeli kvůli
jeho věku a tak radši odešel na univerzitu ve
Wittenbergu, kde se setkal s M.Lutherem, který
tam také vyučoval.
A začalo mnohaleté vzájemné ovlivňování, o jehož povaze se píší práce a vedou
diskuze. To, že se oba navzájem inspirovali, je nesporné. To, že se vždy také neshodli
také. Luther o svém příteli ale mimo jiné napsal „ Kdo neuznává Melanchtona jako
učitele, musí být oslem…“. Zatímco Luther se od něj učil jazyky, Melanchton od něj
zase teologii. Té se ale ze zásady nevěnoval přednostně. Hlásal, že kdo studuje pouze
ji a ne už nic jiného, upadá v barbarství. Celoživotně se sám věnoval i jiným oborům.
R. 1521 přeložil Luther Nový zákon do němčiny. Měl několik dalších pomocníků, ale
podíl Melanchtona byl díky jeho jazykové vybavenosti rozhodující. V té době také
vydal zákl.souhrn luterské věrouky „Zákl.pojmy teologie“.
Toto vůbec nejkomplexnější reformační dílo vzniklo z Melanchtonových
přednášek o Pavlových listech. Luther toto dílo velmi pochválil a napsal „ Neexistuje
nic, co by má chudoba mohla Tvému bohatství vytknout.“ Označil ji dokonce za
nejlepší knihu po Bibli. Byl také autor Augšpurského vyznání víry, jeho životního
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Umíte tento příběh najít v Bibli?
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Komiks byl převzán z webu www.kanan.cz.
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Křížovka – Písničky

Tentokrát je zde písničková křížovka – doplň chybějící slova
z písniček podle čísel.
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díla. Bylo předloženo 25. června 1530 na říšském sněmu v Augsburgu (odtud jeho
název)císaři jako vyjádření evangelických stavů k teologickým otázkám, které se
lišily od katolických pozic, se snahou dosáhnout maximálního přiblížení a odmítnutí
nařčení z bludného učení. Obsahuje celkem 28 článků ve 2 částech. Melanchthon ji
později několikrát doplňoval a upravoval, zejména s cílem dosáhnout jednoty
s reformovanou pozicí.(což mimo jiné přineslo neshody s Lutherem)Do češtiny bylo
augsburské vyznání přeloženo již v 16. století. Roku 1620 vyšlo v Olomouci
v překladu Jiřího Třanovského.
Co se týče jeho pedagogické činnosti, podle Melanchthonova návrhu byly
reformovány univerzity v Wittenbergu, Tübingenu, Frankfurtu nad Odrou, Lipsku,
Rostocku, Heidelbergu a byly založeny protestantské univerzity v Marburgu, Královci
a Jeně.
Závěrem chci ocitovat jeho výrok, kterým odpovídal na Lutherovu kritiku jeho
snah o smiřování se s katolíky: „Vím, že naši umírněnost lid haní. Nesluší se ale
ustoupit před povykem davu, musíme myslet na mír a budoucnost. Jestliže bude
možno obnovit svornost, bude to pro všechny velkým štěstím“

— připravil Rado Hübl

Je zcela běžné a přirozené, že se v církvi
setkáváme s lidmi odlišného duchovního
založení a temperamentu. Problém vyvstává
v okamžiku, kdy vlastní typ zbožnosti upřednostňujeme a prosazujeme jako ten jediný
možný a správný, aniž bychom se seznámili
s čímkoli odlišným. Užitečnou pomocí při
bourání předsudků nám může být tato kniha,
skrze kterou mohou čtenáři najít cestu vyjádření
vlastního vztahu k Bohu. Cestu, která může
přinést osobní růst a větší porozumění druhým
lidem.
Pokud Vás recenze zaujala, knihu je možné
zapůjčit ze sborové knihovny

— připravil Lukáš Uher
9

Petr Kadlec

Vláďa Uher

Každý kdo má rád své děti, by měl
mít k ekologii vstřícný vztah. Ve
známém verši Jan 3:16, čteme, že Bůh
miluje tento "svět". Ježíšovy zázraky
vracely Boží stvoření do pořádku.
Následovat Krista znamená i to, mít
přátelský vztah k ekologii: přemýšlet jak
žít ekologičtěji, podporovat ekologické
iniciativy, kupovat ekologicky šetrnější
výrobky a volit politické strany, které
berou na životní prostředí ohled.

Jsme součástí Božího stvoření a Bůh
nás ustanovil, abychom nad tvorstvem
panovali, ne však jako vládcové nýbrž
jako správci. Pánem zůstává On. Ačkoliv
při svém panování můžeme užívat vše,
s pravomocemi přijímáme i zodpovědnost, nejsme tu proto, abychom svět
kolem sebe sobecky drancovali,
„vybydleli“ a hromadili statky s iluzí
blahobytu. Nakonec si nic odsud
neodneseme. Máme být moudrými
správci. V první řadě z úcty a poslušnosti ke Stvořiteli ale i proto, že každý
jsme tu jen hostem na krátký čas
a máme myslet na to, aby se tu
ostatnímu stvoření s námi i po nás
dobře žilo.

Dája Staňková

Já nevím, jak by se měl stavět
k ekologii, ale na základě Bohem
delegované zodpovědnosti v Genesis
1,28 máme dobře spravovat zemi
a přírodu a odrážet tak Boží péči
o stvoření.

— připravila Zuzana Doležalová

Oslavenci v měsíci listopadu:

6.11. Markéta Doležalová, 8.11. Sára Blaško, 12.11. Ivan Růžička,
13.11. Josef Geldner, 15.11. Petra Poláková, 18.11. Katka Pirklová,
26.11. Ondřej Svoboda, 27.11. Kristýna Černá a Ondrej Kubát,
29.11. Jaroslav Mikulecký

Ať Vám Pán Bůh žehná a chrání Vás každý nový den.
Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil.
Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj.
Žalm 34: 8  9

— připravila Markéta Doležalová
( I my jí ze srdce přejeme Boží požehnání
a děkujeme za všechno krásné, čím nás obohacuje.)
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1.–29. 11.

Každou středu

4. 11.

v posluchárně Městského muzea v Č. Třebové.
Pořádá Česká křesťanská akademie.
Jak neztratit nadšení -konference pro pracovníky s dětmi.
Od 9hod v CB Soukenická v Praze. Podrobné informace a a možnost
přihlášení na webové adrese: goo.gl/vV3CSL

500 let výročí reformace – pásmo přednášek od 17:00

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

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

BOHOSLUŽBA
neděle 9:30, Info: Rosťa Staněk

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

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

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

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

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

MLÁDEŽ V MLADKOVĚ
sudý pátek v 17:15, Info: Jiří Kubát

4. – 5. 11.
11. – 12.11.
18. – 19.11.
25. – 26.11.
2. – 3.12.

SKUPINKA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
pondělí 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: Hanka Uhrová.

Váňovi
Jasanští
Matějkovi
B.Řeháčková
Šedovi

Další číslo Badyánu vyjde, dá-li Pán
3. 12. 2017, uzávěrka 27. 11. 2017
Info: Ida Kadlecová, tel: 736 207 644
email: idulince@gmail.com
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Číslo sborového účtu:

2901125897/2010

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

Nezbytné provozní náklady sboru činí
měsíčně 440,- Kč průměrně na 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)

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

Variabilní symboly pro posílání darů ke
sborovým sbírkám na sborový účet:
700100 - účelová sbírka na listopad:
Česká biblická společnost
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

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

Můžete také přispět do označených
pokladniček v hlavním sále sboru.

Č. TŘEBOVÁ
[9:30]

ÚSTÍ N. O.
[10:00]

MLADKOV
[15:00]

5. 11.

J. Lukl, VP

12. 11.

J. Geldner

J. Kubát

19. 11.

P. Horáček

P. Kadlec

26. 11.

P. Kadlec

3. 12.

R. Staněk
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