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Sborové periodikum
Církve bratrské

v České Třebové,
Ústí nad Orlicí,

Mladkově
a Lanškrouně

Tak jak jste letos přivítali

vánoční příchod Ježíše, nebo

chcete-li Ježíška? Byli jste řádně

připraveni? Měli jste napečené

cukroví, navařené dobroty,

nakoupené, zabalené dárky,

dočista uklizeno? Asi většina

z nás odpoví, že ano, to všechno

jsme měli připravené, však to

taky dalo hodně práce, a co to

všechno stálo peněz. Nevím jak

vy, ale já jsem tu letošní přípravu

na Vánoce prožil hlavně úklidem.

Nejenom pomocí manželce při

leštění skleniček v bytě, leštěním

oken, úklidem všelijakých koutů

a skulin, do kterých se během

roku nedostanu, navíc jsem před

Vánocemi šůroval modlitebnu

a ne-mluvě o každém ránu, kdy jsem čistil auto od sněhu a od námrazy. Přes tu

všechnu námahu s úklidem si nejsem jist, jestli mám všechno dokonale vyčištěno, jak

má být. K tomu mě vede tento verš z listu Efezským 3:17-19 :

Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský

rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil

"vnitřní člověk" a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste

zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je

skutečná šířka a délka, výška i hloubka; poznat Kristovu lásku, která přesahuje

každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží“.

A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Já tady slyším, že jsem na

nějaký ten úklid přece jen zapomněl. Představte si, mohu hostit i natrvalo ubytovat

Verš pro rok 2018: "Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své
útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech." (Žalm 73, 28)
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samotného Ježíše Krista a dokonce ve vlastním srdci a navíc se mohu dát prostoupit

vší Boží plností. I když jsem se hodně snažil, určitě jsem se na své životní pouti více či

méně umazal. Tady si žádný čisticí prostředek neporadí. Jak tedy vyčistit, či ještě lépe

vyleštit své srdce od všech těch nečistot, které se na nás časem přilepí, když víme, že

to sami nedokážeme? Chceme přece, aby se u nás Pánu Ježíši líbilo! Nejlépe, aby se

mu tak zalíbilo, že by už u nás zůstal napořád. Co takhle Ho požádat o pomoc?

1.Janova 9 :

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy

odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

K tomuto verši není co dodat. To je ta správná cesta. Myslím, že toto je jediný

správný způsob, jak se připravit na příchod našeho Pána. Toto si musí každý z nás

vyřídit sám, naštěstí to můžeme udělat kdykoliv, nejen o Vánocích. Určitě se ale

můžeme posunout o další krok a to prosit o plné poznání Kristovy lásky a nechat se jí

plnit. Vánoce jsou svátky pokoje, radosti, ale hlavně lásky. Právě z lásky si dáváme

dárky, chceme, aby se naši blízcí měli dobře, užíváme si společného času, jeden

druhému projevujeme lásku, tak jak nás to naučil On, Ježíš Kristus, náš Pán

a Spasitel. Jemu buď díky.

— Jirka Lejsek

sbor Česká Třebová:

"Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště,

proto vyprávím o všech tvých ."

(Žalm 73, 28)

kazatelská stanice Ústí n. O.:

"Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho."

(Žalm 34, 9)

kazatelská stanice Lanškroun:

"To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení.

Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět."

(Jan 16, 33)

kazatelská stanice Mladkov:

" Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! "

(Žalm 128,1)

Staršovstvo:

" Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! "

(Žalm 128,1)
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Tomáš Janoušek připravil pro Badyán několik kapitol z kroniky o historii Ústí nad

Orlicí jako povzbuzení k modlitbám za toto město a jeho obyvatele. Děkujeme mu

a budeme je postupně uvěřejňovat. Pokud by články inspirovaly někoho dalšího z vás

k vyhledání a sestavení informací o vaší obci s přihlédnutím k Božím věcem a životu

křesťanů, budeme velice rádi.

– Ida Kadlecová

Několik důvodů, proč se seznámit s historií města

„Takovou věc bys nikdy neudělal – usmrtit s ničemným také spravedlivého! Tak

by byl spravedlivý jako ničemný – to bys neudělal! Cožpak Soudce vší země nebude

jednat podle práva?“ Na to Hospodin řekl: „Najduli v tom městě, v Sodomě,

padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo.“

Genesis 18, 25 – 26

Mládež:

"Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. "

(Římanům 12,15)

Dorost:

"A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

(Matouš 28,20)

Besídka:

"Navěky ti budu vzdávat chválu, neboť jsi to způsobil ty. Naději jsem složil ve tvé

jméno, je tak dobré ke tvým věrným."

(Žalm 52,11)

Chvály:

"Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé."

(Marek 14,38)

English Camp:

"V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli,

neopouštíš, Hospodine."

(Žalm 9,11)
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9 .12. 2017 se konal Večer chval a modliteb v Ústí nad Orlicí. Nejprve jsme se

modlili za město. Za konkrétní potřeby města zveřejněné ve strategickém plánu.

Potom za okolí i problémy světa. Dále za potřeby bratří a sester.

„Ty sám jsi svatý,trůníš uprostřed izraelských chval.“

Žalm 22, 4

Modlitby za všechny lidi

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za

všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný

a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.Tak je to správné a milé našemu

Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je

přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus“

1.Timoteova 2, 1 -5

„Usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za ně

k Hospodinu, neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch.“

Jeremiáš 29, 7

Abychom mohli pochopit některé souvislosti v současnosti je dobré znát

i minulost. Některé události obzvatel Ústí nad Orlicí se staly podobně jako v knize

Abakuk 2,7 - 8. Jedná se o motivaci k modlitbě za města v našem národě.

Pochopitelně to nelze bez toho, aby za tím stál náš Pán.

„Šalomounova poutní píseň.

Nestavíli dům Hospodin,

marně se namáhají, kdo jej stavějí.

Nechráníli město Hospodin,

marně bdí jeho ochránci.“

Žalm 127, 1

Další důležitý bod je šíření evangelia.

“Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. Ať se Pánovo slovo rychle šíří, ať je

přijímáno s úctou tak jako u vás”.

2.Tesalonickým 3, 1

Vše je ale zbytečné bez lásky. Proto buďme obeznámení s historií, neboť bez poznání

není lásky.

– Tomáš Janoušek
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1. Čemu každý den věnujete nejvíce času?

Jsem magistra farmacie. Každý den věnuji nejvíce času lékárenskému prostředí, ať

už za tárou s pacienty nebo zařizováním či zajišťováním všeho potřebného, aby

provoz na všech pobočkách běžel "hladce". Práce mě moc baví, neumím si představit,

že bych dělala něco jiného.

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

První věc, kterou jsem si uvědomila byla úleva, že Bůh má můj život pevně ve

svých rukou a já můžu jít vždy o krůček za ním. Ta druhá byl pocit vnitřní svobody,

který jsem předtím nikdy nezažila.

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

životě?)

Snažím se si s Bohem povídat co nejčastěji během dne, když mě něco trápí, mám

strach nebo naopak prožívám radost, vděčnost. Když pak cítím pokoj, tak vím, že

moje rozhodnutí bylo správné a Bohu milé, že jdu po cestě, kterou mi Bůh připravil

a plním tak Jeho vůli.

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

z čeho máte radost/za co jste vděčni?

Naše společenství rovná se sborová rodina a rodina je pro mě velmi cenná

a důležitá. Každý v této rodině je jiný a každý v ní má své místo. Baví mě přemýšlet

o tom, proč právě tohoto človíčka přidal náš Pán do třebovského společenství? Jsem

taky moc vděčná za příležitosti a chvíle sdílení o Bohu s některými z Vás.

5. Měli byste nějaké téma k modlitbám pro Vaše sestry a bratry?

Nad touto otázkou jsem přemýšlela nejdéle. Tím, že jsme každý jinačí, máme jiná

témata k modlitbám. Jako společné téma vnímám modlitby za pokoj a Boží lásku do

našich vztahů tak, aby se mohla tato láska dostat i ven ze společenství tam, kde

bydlíme a pracujeme. Aby ji mohlo okusit co nejvíce lidí kolem nás a poznat, jak je

Bůh úžasný.
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Nemá cenu množit slova, když to podstatné víme

R. Staněk (25. 12. 2017)

Každé zbytečné slovo je zbytečné.

J. Cimrman (1853 – 1914)

1. Čemu každý den věnujete nejvíce času?

Sírachovec 40, 1; 2. Korintským 4, 1; Římanům 12, 16.

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

Zjevení Janovo 1,17; Žalmy 8, 5; Lukáš 12, 7.

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

životě?)

2. Makabejská 9, 11; Židům 12, 6; Lukáš 9, 23.

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

z čeho máte radost/za co jste vděčni?

Izajáš 53, 6; Efezským 4, 7; Efezským 3, 17-18.

5. Měli byste nějaké téma k modlitbám pro Vaše sestry a bratry?

Lukáš 22, 46; Tóbijáš 4, 19; Matouš 6, 7;

— připravila Zuzka Doležalová
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Komiks je z webu www.kanan.cz.
Umíte tento příběh najít v Bibli?
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Tři mudrci se vydali na cestu, aby se poklonili nově
narozenému Králi. Naložili proto největší drahocennosti své
doby – zlato, kadidlo a myrhu  na velbloudy a vydali se na

dalekou cestu. Nová hvězda, která oznamovala narození
velkého krále, zazářila náhle velmi jasně na západě, jako by je
vedla. Tři mudrci se zaradovali a následovali ji, doufaje,že je

dovede k cíli. Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál.
Mudrci putovali dál za hvězdou. Vedla je k městu Betlému.
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Najdeš ti Ty cestu k Betlému?
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Přejeme Vám požehnaný a radostný nový rok 2018,
plný lásky a jistoty v Pánu Ježíši!

Váš Badyán
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Setkání s hravou, rozvratnou a výstřední
osobností Ježíše.
Číst evangelium, aniž bychom znali Ježíšovu
osobnost, je jako sledovat televizi s vypnutým
zvukem. Ve výsledku vidíme jakousi
dvourozměrnou osobu, která dělá podivné,
nevyzpytatelné věci. John Eldredge v knize
Nádherný psanec odstraňuje náboženský lak,
aby čtenáři pomohl objevit ohromující nový
pohled na Ježíšovo lidství. Ježíš byl obviňován z
toho, že porušoval Zákon, že se držel špatné
společnosti a že hodně pil. Dokonce i z toho, že
je samotný ďábel. Byl tak přesvědčivý
a nebezpečný, že ho museli zabít. Ale jiní ho
vášnivě milovali. Měl smysl pro humor. Jeho
velkorysost byla přímo skandální. Nepřátelé se
třásli před jeho hněvem. Jeho slova mnohé
pobuřovala.. Rozhodně to nebyl Ježíš, jakého známe z vitráží s barevnými sklíčky.

Autor svým půvabným a čtivým literárním stylem vymaňuje Ježíše z typických
stereotypů, stejně jako osvobodil skutečnou mužnost ve své knize Pozor, srdce muže.

Než vám vykreslím slovy, o čem je kniha Nádherný psanec, chci se s vámi
podělit, jak tato kniha ovlivnila moje rozhodování pro Ježíše. Když mi padlo
osmnáct let, chtěla jsem na oslavu své participace v dospěláckém světe zmobilizovat
svůj rozum, který má v oblibě lenošit. Dát směr svému životu, který mi připadal
vetchý a úplně mimo. Z besídky a od rodičů jsem moc dobře věděla, kdo byl Ježíš.
Omyl! Hned po první kapitole autor Ježíše nazývá umělcem a tvrdí mi, že jeho
neuvěřitelná díla mi dává. Cítila jsem, že toto bude nářez. S každou další kapitolou
mi autor ukazuje skrze notoricky známé biblické příběhy kousky Ježíšovy osobnosti.
A to jsou jen kousky! Nikdy mě nenapadlo, a než dopíšu co, chci vám říct, že se za to
stydím, že Ježíš by mohl mít smysl pro humor či snad že by mohl být hravý, rušivě
upřímný, obezřetný a zkrátka nádherný. Stále jsem ho pokládala jen za historickou
osobnost.

Tuto nedůvtipnost připisuje autor náboženské mlze. Co je to náboženská mlha?
Je to něco moc špatného, protože z náboženství dělá formální vztah, a ne ten
milostný příběh.

V Nádherném psanci najdeme nejen osobnostní rysy Ježíše, popis náboženské
mlhy a její nástrahy, ale i kapitolu, která se zabývá skutečností, že hledáme viníka
a kolikrát obviňujeme samotného Boha. Bůh s tím však počítá.

Tuto knihu doporučuji všem, kteří se chtějí setkat s novými rozměry Ježíšovy
osobnosti.”

— Martina Kubátová
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Čas jakožto omezená doba života nás upozorňuje na to, že je náš život konečný

a vlastně velice krátký. Kolik času nám ještě zbývá? Nevíme. V praktickém

duchovním životě bychom měli chápat každý den jako možný poslední den našeho

života a měli bychom si připomínat, že smrt jistě přijde a že právě ona dělá z našeho

života tak cennou věc. Teprve vědomí vlastní smrti dělá z života jedinečnou

a drahocennou šanci. Každý den, když se ráno probouzíme, dostáváme darem nový

den dlouhý 24 hodin. Smrt nás vybízí

především k tomu, abychom tento den prožili

vědomě, abychom dobře utvářeli přítomný

okamžik a abychom tento dar vděčně přijali.

Dejme se probudit a přijměme pozvání,

abychom dobře využili každého dne

a abychom jej žili tak, že se večer budeme

moci s vděčností ohlédnout za naplněným

dnem. Svatý Benedikt napomínal své mnichy,

aby si denně připomínali vlastní smrt (srov.

Benediktova řehole 4,47). Nehodlá tím

nahánět strach ze smrti, ale směřuje

k přesnému opaku, chce, abychom se jí

přestali bát. Jednoho pouštního otce se

jednou kdosi zeptal, proč se nikdy nebojí.

Odpověděl, že je to proto, že si každodenně

představuje, že nastal jeho poslední den. Tato

představa nás vybízí, abychom každý okamžik prožívali vědomě a vděčně. Na tom,

jak zacházíme se svým časem, rozhodujícím způsobem závisí spokojenost se životem

a pracovním výkonem. Dobrý časový management se však nevztahuje pouze na

efektivnost a disciplinovanost lidské činnosti, jeho součástí je i orientace podle

skutečných hodnot, tázání po tom, co je podstatné, a snaha o správnou míru v životě.

Pokud Vás ukázka zaujala, knihu je možné zapůjčit ze sborové knihovny.

— připravil Lukáš Uher
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Radek Hübl

Shrnul bych obě odpovědi do jedné.

V příštím roce bude zřejmě nutné nějak

pořešit to, že se všichni už do velkého

sálu nevejdeme. A to jsou krásné

starosti způsobené požehnáním :).

Hanka Uhrová

Jsem vděčná za naše společenství,

kde můžu čerpat z úžasných kázání.

Jsem vděčná za přijetí, lásku, milost

a obětavou službu Staňkových. Nejenom

do nového roku nám všem přeju,

abychom ještě více dorůstali do podoby

Krista.

Jiří Kubát

Na rok 2017 může náš sbor nahlížet

s určitým uspokojením – těšíme se

mírnému početnímu růstu, neřešíme

závažné krize, daří se nám splácet dluhy,

mezilidské vztahy nekazí nedůvěra nebo

snahy o sebeprosazování, atmosféra ve

sboru je celkem přitažlivá i pro příchozí

zvenčí. Nic z toho není samozřejmé,

máme důvod k vděčnosti Pánu Bohu za

jeho milost i k vděčnosti jeden za

druhého. Vážím si poctivé a obětavé

služby mnohých z Vás, takže se mi moc

nechce vyzdvihovat jeden konkrétní

úspěch. Ale ptáte-li se, osobně mám

radost třeba z dorostového tábora, který

se vydařil navzdory ne úplně ideálnímu

místu konání, skvělé je i dosažení

dohody o nekolidování termínů táborů

v roce příštím. A výzva pro rok 2018?

Neusněme na vavřínech – zažíváme sice

stabilitu jako celek, důležitější jsou ale

vždycky jednotlivci, jejich krize

i potřeby. Trvale platí Pavlovo: „v ničem

se nedejte ovládat ctižádostí ani

ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte

jeden druhého za přednějšího než sebe;

každý ať má na mysli to, co slouží

druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi

vámi takové smýšlení, jako v Kristu

Ježíši.“ (Fp 2,3-5)

— připravila Zuzka Doležalová
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Narozeniny v prosinci oslaví:
3. 1. Vladislav Uher, 7. 1. Ida Kadlecová a Lukáš Doležal, 9.1. Ivana
Zobačová 10. 1. Petr Svoboda, 12.1. Milan Kubát, 15.1. Zbyněk Černý,
16. 1. Kornélie Chrásková, 17. 1. Jiří Lejsek, 19. 1. Anna Dostálková, 20. 1.
Dana Svobodová, 26. 1. Pavel Sedláček

Přejeme Vám Boží požehnání, lásku a pokoj ve Vašem životě.

Hospodinova láska nepomíjí,
jeho soucit nikdy nekončí.

Každé ráno stále nová,
tvá věrnost je tak veliká!

Můj úděl je Hospodin, říkám si,
v něj složím svoji naději.

Pláč 3:22 240

— připravila Markéta Doležalová

21. 1. Ekumenická bohoslužba v Ústí nad Orlicí -
podrobnosti budou upřesněny

7. 2. Setkání staršovstva, od 17:00 v Č. Třebové
11. 2. Karneval na ledě - od 14:00 na zimním stadionu v Ústí nad Orlicí
17. 2. Volejbalový turnaj YMCA -

od 10:00 v tělocvičně Univerzity Pardubice
4. 3. Výroční členské shromáždění

Máme nové webové stránky – na adrese www.cbtrebova.cz. Najdete tam
kalendář, pozvánky na akce, můžete si pustit nahrávky kázání nebo si prolistovat
minulá čísla Badyánu. Zároveň byly spuštěny i stránky stanic sboru:
Ústí nad Orlicí: www.cbusti.cz, Mladkov: www.cbmladkov.cz,
Lanškroun: www.cblanskroun.cz.

— Jenda Svoboda
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MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
neděle 9:00, Info: Rosťa Staněk

BOHOSLUŽBA
neděle 9:30, Info: Rosťa Staněk

DOROST V Č. TŘEBOVÉ
pátek 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 od 16:30, Info: Jana
Severýnová

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

SKUPINKA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

pondělí 18:00 u Janoušků
Info: Tomáš Janoušek, František

Matějka

SKUPINKA ŽEN V LANŠKROUNĚ
sudé úterý 1x v měsíci v 18:30
u Uhrových v Lanškrouně.
info: Hanka. 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 MLADŠÍCH MUŽŮ v ČT
liché středy od 18:00 v CB
Info: Petr Kadlec

SKUPINKA V LANŠKROUNĚ

čtvrtky od 18:00 v městské knihovně
Info: Zbyněk Černý

HRANIČÁŘI

čtvrtky od 15:30 v CB
Info: Petr Kadlec

6.–7. 1. Geldnerovi + Svobodovi

13.–14. 1. A. Krásová +

L. Šťepánová

20.–21. 1. Blaškovi

27.–28. 1. V. Hubáček + J.Kadlec

3.–4. 2. Doležalovi

Další číslo Badyánu vyjde, dá-li Pán
4. 2. 2018, uzávěrka 29. 1. 2018
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]

7. 1. P. Kadlec P. Kučera

14. 1. T. Pospíchal P. Kadlec

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.cbtrebova.cz,
www.cbusti.cz,
www.cbmladkov.cz,
www.cblanskroun.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)

Účel sbírky na leden: vánoční sbírka
Nadace Mezinárodní potřeby, projekt
Burkina Faso - balíček těstovin chudým

Variabilní symboly pro posílání darů ke
sborovým sbírkám na sborový účet:
700100 – účelová sbírka na prosinec:
Dětská vánoční slavnost
700150 – dary na podporu biblické
pastorace Dany Staňkové
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.

28. 1. P. Horáček J. Kubát

21. 1. Aleš Navrátil Tomáš Janoušek v Králíkách




