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Sborové periodikum
Církve bratrské

v České Třebové,
Ústí nad Orlicí,

Mladkově
a Lanškrouně

Ježíš k nim opět pro
mluvil a řekl: „Já jsem
světlo světa; kdo mě
následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo
života.“ Jan 8,12

Vy jste světlo světa. Ne
může zůstat skryto město
ležící na hoře. A když
rozsvítí lampu, nestaví ji
pod nádobu, ale na svícen;
a svítí všem v domě. Tak
ať svítí světlo vaše před
lidmi, aby viděli vaše do
bré skutky a vzdali slávu
vašemu Otci v nebesích.
Matouš 5:14-16
„I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.“ Efezským 5:8
Abychom viděli světlo, nejdříve musíme otevřít oči. Teprve pak začneme vidět

sebe, svět okolo nás. Je potřeba ho vidět reálně. Někdo možná má oči už otevřené, ale
dívá se přes barevné brýle a nevidí svět reálně a nevidí ani to správně svítící světlo.
To je špatně. Já si představuji, že člověk, který jednou umře a kterému nesvítí
Kristus na cestu, se nemůže dostat do Božího království. Věřící jde za světlem, za
kterým chodil po celý život, nebo i v poslední chvíli života může někdo uvěřit a uvidět
správné světlo a jít za tím světlem. Nevěřící je ale ve tmě…, neví, kam se má vydat,
sám se svými neodpuštěnými hříchy je vzdálen od Boha. Možná si vzpomene na
některého křesťana, který mu kdysi něco říkal o světle, které ho může dovést na
správné místo. Pro nás křesťany je to výzva.
Teď jak na to. Když se na někoho naštvu, že nedělá něco dobře a chci odhalit jeho
špatnost, dost často řeknu: ”Tak si na něho posvítím!” Mám za to, že by to takto
nemělo být. Vzpomeňme, co píše Matouš: Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby

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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„Postarejte se o tyto dvě věci: své svědomí a vaši pověst; vaše svědomí před

Bohem a vaše pověst před lidmi. Mluviti pravdu, v lásce (Ef 4, 15).“ V Berlíně, 1711

(část dopisu).

Česko polsko německý teolog, hebraista.

V dětství ministroval v českobratrském kostele, v letech 1677-1678 studoval

teologii, filozofii a jazyky ve Frankfurtu nad Odrou, od r. 1679 byl učitelem na škole

litevského knížete a magnáta Radivila v litevských Biržajích a v letech 1680 až 1683

vystudoval v Oxfordu na pastora (kazatele).

Po skončení studií se stal pastorem reformované evangelické církve

v Magdeburgu. V letech 1686-1691 vykonával funkci rektora protestantského

gymnázia v Lešně. Roku 1691 se stal dvorním kazatelem v Královci a roku 1693 byl

pov-olán do Berlína. V roce 1699 byl vysvěcen za biskupa Jednoty bratrské.

Byl významným církevním organizátorem a reformátorem (usiloval o sjednocení

luteránských a kalvinistických církví), učencem mnoha disciplín, plodným autorem

a překladatelem (také hebraistou) s bohatou korespondencí. Na stuttgartské

univerzitě je zřízeno výzkumné pracoviště Jablonski-Forschungsstelle věnované

dějinám střední a východní Evropy jeho doby.

Konec svého života spojil také s rozvojem Jednoty bratrské

v Herrnhutu/Ochranově. Vysvětil na biskupy Davida Nitschmanna (1735)

a Nikolause Ludwiga von Zinzendorfa (1737).

Jeho rodina může posloužit jako příklad toho, jak může Bůh žehnat několika

generacím. Syn Paul Ernst Jablonský se stal profesorem teologie. A kdo byl

Danielovým dědem, na kterého odkazuji v názvu? Samotný Jan Ámos Komenský.

Jeho dcera Alžběta byla Danielovou matkou.

– Rado Hübl

viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Světlo pro nevěřícího
nespočívá v poučování, v moralizování, ani v dobrých úmyslech, ale naše světlo pro
nevěřícího spočívá „i“ v našich dobrých skutcích, které nám Bůh připravil,
a v ukázání na jejich původ. Pak možná nevěřící vzdá chválu Bohu, anebo si jednou
třeba na nás, lépe na Pána Ježíše, vzpomene jako bloudící ve tmě a naj-de tu správně
osvícenou cestu.

— Jirka Lejsek
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1. Čemu každý den věnujete nejvíce času?

Nejvíce času mi zabere moje škola, kterou jsem si

už jako malá vysnila. Takže nejvíce času trávím ve

škole nebo v divadle, většinou s příjemnými lidmi.

Dost času také trávím se svými kamarády. Jsem

velmi společenský člověk, den bez lidí si neumím

představit.

2. Co pro Vás bylo nejdůležitější při přijmutí Ježíše

Krista do života?

Jednou z nejdůležitějších věcí pro mne bylo pochopení. Že mě někdo miluje

a chápe takovou, jaká jsem. Vždyť On sám mne takovou stvořil. To, že za mě někdo

položil svůj život. Že se nemusím bát zítřejšího dne. Že jsem za každé situace

milovaná. Že povede můj život a zažiju s Ním ty nejkrásnější chvíle.

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

životě?)

Jsem dost emotivní člověk. Ne všechny situace dobře zvládám. Bůh mi v tom dává

pokoj a dává mi sílu situace zvládnout a vyrovnat se s nimi. Dává mi jistotu v samu

sebe. V neposlední řadě mi dává jistotu ve vztazích.

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

z čeho máte radost/za co jste vděčni?

Jsem nesmírně vděčná za naše společenství. Je to velká Boží rodina, kam mohu

přijít a vím, že jsem doma. Vážím si jejich upřímné lásky, porozumění a přátelství.

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

Prosím, modleme se za naše společenství, aby se ještě více rozrůstalo a abychom

vždy rádi v neděli přicházeli. Za to, aby se každý ve sboru cítil dobře a také za

moudrost a Boží sílu a ochranu pro nás všechny.
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Ivanka není člen, ale pravidelný host našeho společenství

1. Čemu každý den věnujete nejvíce času?
Nejvíce času věnuji práci, pak asi spánku.

2. Co pro Vás bylo nejdůležitější při přijmutí Ježíše
Krista do života?
Spoustu věcí začalo dávat smysl. Přišla ohromná úleva

a pokoj, že na život nejsem sama. To mi ale došlo až
později. A po čase pro mě začala být důležitá modlitba.

3. Jak jedná Bůh ve Vašem životě?
V mém životě Bůh nejčastěji jedná nenápadně,

pomaloučku, v maličkostech. Většinou to nevidím hned, často to vidět nechci.
Poslední dobou mi ukazuje, jak mi moje pýcha brání vidět a respektovat srdce
druhých lidí. Připomíná mi, že to tady není o mě, ale o Něm.

4. V čem spočívá podle Vás hlavní smysl/hodnota našeho společenství pro Vás?
Vděčná jsem za lásku/Lásku. Ve světě není, nebo je jí málo. Hlavní smysl vidím

v tom, že si vzájemně můžeme ukazovat na Krista a že můžeme růst. A taky mám
radost, když je společenství místem, kam přijde někdo, kdo Boha nezná. Takže
společenství vnímám i jako přístav, kam může připlout loď z rozbouřeného oceánu,
být dobře ukotvena, vybavena buzolou a po čase případně vyplout znovu na oceán.

5. Měl byste nějaké téma k modlitbám pro Vaše sestry a bratry?
Témat je neustále spousta – děti (nejen sborové); manželství (nejen mladá); mladí

lidé, kteří hledají životného partnera; vzdálení blízcí; pozůstalí, kterým odešel blízký;
nemocní a pečující; vděčnost za neustálou Boží péči a sborovou rodinu.

— připravila Zuzka Doležalová

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
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"Kdo zavírá oči před minulostí, je slepý pro přítomnost."
Richard von Weizsäcker

“V páteční večer 30.
září 1938 se ústečtí
občané sešli na
Wilsonově náměstí, aby
si vyslechli poslední
zprávy. Starosta města
Josef Stránský přečetl
projev předsedy vlády
arm.gen. Jana Syrového.
Mezi jeho největší přání
patřilo zachování života
národa.
Od 3.října 1938 bylo

Ústí nad Orlicí svědkem velikého stěhování. Ve dne v noci projížděli z okupovaných
a odstupujících území auta a povozy naložené nábytkem a nejnutnějšími osobními
věcmi. Z nedalekého Lanškrouna, bývalého centra politického okresu, se stěhovaly
státní úřady a rodiny československých zaměstnanců a ve čtvrtek 6.října byly
z Hylvát, Libchav a Černovíra přemístěny školy. Utíkali lidé české národnosti. Město
Ústí nad Orlicí bylo uprchlíky přeplněné.
Desátého října prohlásili důstojníci německé armády ústeckou osadu Hylváty za

zabranou. V noci z 11.na 12 října 1938 byly obsazeny okolní obce Libchavy
a Oldřichovice, o den později Černovír. Nové hranice Československa i katastrálního
území Ústí nad Orlicí se sjednoceným sudetoněmeckým územím, které už patřilo
k nacistické třetí říši, byly pevně stanoveny 24.listopadu 1938.
Byla též zahájena totální likvidace židovského obyvatelstva a rozkrádání jejich

majetku. Okamžitě se začaly uplatňovat Norimberské zákony. Židovské obchody na
náměstí, Bergmannův, Eisnerův a Fausigův – byly označeny 13. září 1939 nápisem
„Judische Geschäft“ (Židovský obchod). Židům byla zakázána návštěva místních
hotelů a restaurací. Vyřazování Židů z běžného života pokračovalo i v roce 1940. Na
mnohých místech se pokyny rošířily o nápis „ Židům nepřístupno “. V prosinci 1942
bylo za nacistického doprovodu odvlečeno z Ústí do koncentračního tábora 25 osob.
Do Ústí nad Orlicí došla rovněž zpráva o tom, že v koncetračním táboře v Osvětimi
zahynul ústecký obchodník s textilním zbožím František Mejdr. Ústeckým
obyvatelům se naskytl také hrůzný pohled na vlaky smrti: 24. ledna 1945 projíždělo
Ústím nad Orlicí 50 uhelných dřevěných vozů z koncetračního tábora v Osvětimi do
Terezína.V každém vagónu bylo namačkáno okolo sta polonahých vězňů. Dva z nich
byli před ústeckými obyvateli zastřeleni, protože se pokusili dostat z vozu pro hozený
chléb.
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Němci svoji zášť obrátili také proti tradicím československých legionářů. Proto
zabavili jejich sbírky v ústec-kém muzeu. Bourání Památníku odboje začalo
7.prosince 1939.
Byl zahájen lístkový systém na mýdlo a prací prostředky, následoval na potraviny,

šaty a obuv.
Po atentátu na zastupujícího

říšského protektora Heydricha
byl v Ústí nad Orlicí popraven
vedoucí městské knihovny Josef
Hrdina s manželkou Zdenkou.
Také je potřeba zmínit hrdiny

z Ústí nad Orlicí, jedním z nich je
Josef Bohdan Mikuláštík.
Narodil se 4. 7. 1906 na faře
Jednoty bratrské v Ústí nad
Orlicí. Vyučil se obchodním
příručím. V období od 1. 10. 1926
do 1. 4. 1931 absolvoval několik leteckých kurzů v Prostějově a Praze. Po návratu do
Ústí si otevřel obchod se spor-tovními potřebami, zapojil se do práce v Sokole a stal
se průkopníkem bezmotorového létání. Po roce 1935 byl jedním z předních
organizátorů a instruktorů Masarykovy letecké ligy. Po březnu 1939 odešel přes
Polsko, Rus-ko a Turecko do Anglie. Dne 25. 7. 1941 byl přijat do RAF. Podílel se na
výcviku navigátorů a pozorovatelů, později
palubních střelců. Ze zdravotních důvodů
přeškolen na kontrolora leteckého provozu.
Z RAF byp pro-puštěn jako Flying Officer 12. 8.
1945 (nalétal 1.002,15 hod.). Po válce kontrolor
leteckého provozu v Brně, později v Praze.
Rok 1945 byl nabitý událostmi. 5.května lidé

v Ústí nad Orlicí odstraňovali německé nápisy,
druhý den se ujal pravomoci první revoluční
národní výbor, který nahradil řádně veřejně
zvolený až na samém konci měsíce. Na domech vyvěšovali lidé státní vlajky. 9.května
byl nepřehlédnutelný zmatený útěk prchající německé armády od Lanškrouna.
Četnictvo a bývalí českoslovenští vojáci začali zatýkat a přivádět na náměstí
provinilé Němce. Blízké německé obce byly Rudou armádou drancovány a pustošeny.
Padesát dva hylvátských Němců spáchalo sebevraždu. 12.července se odehrálo
vystěhování části Němců z Ústí nad Orlicí a okolí do sběrných táborů.
Nacisté v protektorátním období připravili v Ústí nad Orlicí o život popravou 5 žen
a 14 mužů, 14 mužů zemřelo v koncetračních táborech. Židů zemřelo ve
vyhlazovacích táborech 11 žen a 15 mužů.
Zdroj: http://www.ousti.cz/historie-mesta-a-literatura/

– Tomáš Janoušek
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Komiks je z webu www.kanan.cz.
Umíte tento příběh najít v Bibli?
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HÁDANKA

Stíny zvířat

Dokážeš poznat zvířata podle jejich stínů? Jako nápovědu máš přesmyčky.
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Kniha vzpomínek sudetské Němky na dobu od
poloviny třicátých let přes druhou světovou válku
i těžké časy po jejím konci přináší autentický pohled
na téma dodnes aktuální a bolestné pro Čechy
i Němce. Poutavě napsaná kniha může přispět
k opětovnému sblížení obou zainteresovaných národů.

„Kniha Vzpomínám na Rozinkovou louku, kterou měli
moji rodiče dlouhá léta v naší rodinné knihovně, na mě
díky svému názvu a narůžovělému obalu vždycky
působila až sentimentálním dojmem. Během vánoční
návštěvy jsem ji ale znovuobjevila a spolu s Ondrou
jsme se okamžitě zahloubali do jejího napínavého děje
a denně jsme se ocitali v době před sedmdesáti lety.
Tento zajímavý a velmi čtivý příběh si nás mimo

jiné získal i tím, že se jeho první část odehrává v Mladkově, kde dospívající dívka
Gudrun, vypravěčka tohoto skutečného příběhu, žije spolu s rodiči a pěti mladšími
sourozenci za vesnicí na poklidném místě, nedotčeném civilizací a politickými
problémy tehdejší doby. Zatímco Ondru velmi zaujal fakt, že si mladí manželé
vlastními silami postavili dřevěný domek uprostřed neúrodných mokřadů, které
postupně zvelebili v krásný ráj ovocných stromů, záhonů zeleniny a pěkného
rybníčku, mě fascinovalo, jak si maminka šesti dětí dovede výborně poradit s jejich
výchovou a zvládá obstarat i nemalou zahradu, a to všechno často bez pomoci
manžela, který pracuje daleko za Mladkovem a domů se vrací o víkendech nebo až za
měsíc či dva.
Největší část knihy se podrobně věnuje době po druhé světové válce. Tatínek,

oddaný Hitlerovi, padl na frontě. Rodina, zdrcená ztrátou otce i prohranou válkou, se
po krutých událostech ve vsi (drsné chování českých místních obyvatel k německým
sousedům, poprava několika německých mužů, možné vyhnání ze vsi,…) rozhoduje
k odvážnému kroku. Maminka se šesti dětmi naloží několik nejnutnějších věcí na
vozík a tajně opouštějí svůj milovaný domov. Spolu s nimi a dalšími Němci
z pohraničí putujeme jarní krajinou, poválečnými obcemi, setkáváme se s chudobou
i pohostinností tamních obyvatel. Žasneme, jak silnou vůli a pečující lásku musí mít
maminka, která jde s vyčerpanými dětmi několik měsíců do „říše“ za svojí sestrou
a vůbec neví, kde přenocují nebo čím a jestli vůbec nakrmí šest hladových krků.
Během podrobně popisované cesty nám někdy běhá mráz po zádech, ale hlavně nám
vyvstávají myšlenky o krutosti války, nesmyslné nesnášenlivosti mezi národy, bídě,
ale i shovívavosti a lásce obyčejných lidí.“

— Anička Svobodová
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Ondra Svoboda
Zdá se mi, že ne/respektování

homosexuality se stalo ústřední otázkou
nezdravě liberalizované západní
společnosti. Kdo homosexualitu
nerespektuje, ba dokonce nevyzdvihuje,
je zloduch. Boží ideál pro jakoukoli
společnost je však jiný (Lv 18,22; 20,13;
Ř 1,26 27; 1K 6,9 10; 1Tm 1,8 11).
V Duchovních zásadách CB je odstavec
55 (čl. 13), který toto téma vystihuje
skvěle. Pro ty, kdo to nechtějí hledat, to
shrnu: Toho, kdo si o sobě myslí, že je
homo-sexuál, přijímat; homosexuální
jednání nepřijímat.

Martin Horák
V rámci celospolečenských pravidel

jsem pro to, aby homosexuálové měli
právo stejně jako heterosexuálové vzít
na sebe odpovědnost manželskou
i výchovy dětí, aby v této souvislosti ale
nebyl zastírán původ osvojeného dítěte,
aby na homosexuály bylo pohlíženo
rovnocenně po všech stránkách a aby na
druhou stranu nebylo trestné jejich
statut kritizovat nebo mu oponovat.
V rámci církve pak vnímám jako
potřebné usilovat o pochopení
a přijmutí Božího pohledu i na tyto naše
bližní a otevřít jim dveře do našeho
společenství.

Marta Kubátová
Homosexualita je velice široký

pojem. Pokud byla otázka položena, jak
by k homosexuálům měla přistupovat
společnost, tak odpověď zní: "Stejně
jako ke komukoliv jinému." Žijeme

v hříšném světě, kde se hranice
v různých oblastech a v různých dobách
různě posouvají a to nejen v oblasti
sexu, manželství, věrnosti, ale i v ob-
lasti výchovy, přístupu k zodpovědnosti,
cti, smrti, toleranci k menšinám... Od
toho, aby bylo vše udrženo v nějakých
mezích, máme naštěstí zákony. Zpět
k homosexualitě. Často v životě lidí
dojde ke zklamání z heterosexuálního
vztahu, či zneužívání blízkou osobou
v dětství, či se vyskytnou další těžké
události, kdy je pro danou osobu
traumatická situace nepřekonatelná.
Přesto touží po blízkosti druhé osoby, po
obejmutí a tak ho hledá v pro ni
"bezpečnějším" vztahu. Příčinou může
být i vrozená dispozice či
experimentování. Toť známá fakta.
Z lidského pohledu zastřeného lidským
hříchem nic nepochopitelného.
Souhlasím s tím, aby, pokud žijí homo-
sexuálové v trvalém svazku a stejné
domácnosti, mohly být lékařem
poskytnuty informace o zdravotním
stavu partnera, byli součástí dědického
řízení a mohli zastupovat dítě svého
partnera jako rodič. Naopak
nesouhlasím s adopcí či pěstounskou
péčí takových párů a s klasickým
sňatkem. Co na tuto problematiku říká
Bible? Bible k problematice lidského
hříchu a s ním spojenou homosexualitou
mluví v NZ v Římanům 1:18 32. Drsné
verše. Dozvídáme se, že homosexualita
je důsledek, nikoliv příčina hříchu
a lidské svévole. Snažme se tedy vymýtit
z našeho lidského chování skutky
popsané ve verších 29 31 a nebudeme
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9.–10. 3. Nežít v čekárně 2018 – konference pro svobodné v Praze. Část

programu má Petr Kučera. Cena 270 Kč při přihlášení a zaplacení do

28.2. Podrobné informace najdete na

http://www.kmspraha.cz/akce-aktivity/singles. Pořádá Křesťanská

misijní společnost ve spolupráci s Církví bratrskou – Odborem pro

manželství a rodinu.

16.–17.3. Houba – setkání východočeských mládeží. V Bystrém v Orl. horách na

téma „Věda a víra“. Podrobnosti na http://www.cb.cz/mladez/vchouba/.

Životopis D. L. Moodyho (1837 1899), muže víry
jednoho z nejznámějších evangelistů. Začínal jako
prodavač obuvi. Brzo ale začal pracovat s mládeží
v rámci nedělní školy. Pak sloužil jako duchovní
vojákům, kteří odcházeli na frontu. Tato otřesná
zkušenost v něm vyvolala velkou touhu po zvěstování
zprávy o zachraňující Boží milosti. Jeho pouť začala
v Chicagu, pokračoval do Anglie, Skotska, Irska a vrátil
se zpět do Ameriky.

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

— připravil Lukáš Uher

muset řešit důsledek. Dále, my lidé vzdejme Bohu čest jako Bohu, buďme mu vděční,
nezaměňujme slávu nepomíjitelného Boha za slávu pomíjitelného člověka,
nevyměňujme Boží pravdu za lež, neupadejme v bláznovství, ale hledejme Jeho mou-
drost... Nevím jak Vy, ale já bez milosti Ježíše Krista, vedení Duchem svatým
a Božího odpuštění nejsem schopná dostát této normě. Natož pak lidé bez Božího
vedení. Odsuzujme tedy lidský hřích, ale ne člověka samého. I on je přece Boží
stvoření. A proto dle Marka 16:15 16 jděme do celého světa a kažme evangelium
všemu stvoření. Kdo uvěří a příjme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude
odsouzen.

— připravila Zuzka Doležalová
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V březnu narozeniny oslaví:

1.3. Jiří Kubát, 5.3. Eliška Svobodová, 6.3. Iva Poláková, 9.3. Josef Beran,
14.3. Leontýnka Chrásková, 15.3. Jana Severýnová, 17.3. Jiří Grund a
Hana Jasanská, 19.3. Terezka Pešková, 23.3. Josef Kalášek,
24.3. Bedřiška Kokešová, 25.3. Lucie Štěpánová, 26.3. Petr Blaško,
31.3. Lucie Chrásková

Přejeme Vám radost a pokoj do každého dne Vašeho života.

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své
milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá

vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.
2. Tesalonickým 2,16 17

— připravila Markéta Doležalová

16.–18. 3. Škola hlavních vedoucích táborů

v Č. Třebové, pořádá Dorostový odbor CB.

23.3. Večer modliteb a chval

od 19:00 v modlitebně CB v České Třebové.

23.3. Poslední útěk Jeronýma Pražského – slavnostní předpremiéra

nového českého filmu s O. Vetchým a J. Čvančarovou v hlavních rolích.

Od 19:30 v Kině 99 v Kolíně.

23.–25. 3. The Movement – mezidenominační konference pořádaná pod záštitou

Křesťanské akademie mladých (KAM). V Kulturním domě Frýdlantu

nad Ostravicí. Podrobné informace najdete na

http://riseup.cz/riseup2018/.

24. 3. Konflikty jako součást života – konference Odboru pro manželství

a rodinu. Od 16:00 ve Sboru Církve bratrské v Praze 5 – Smíchov.

Přednášejícím bude Pavel Raus.

2.4. Velikonoční pondělí v Mladkově.

Podrobnosti budou upřesněny.
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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

3.–4. 3. Horákovi
10.–11. 3. Grundovi
17.–18. 3. Kadlecovi
24.–25. 3. Peškovi
31.3–1. 4. Staňkovi

Další číslo Badyánu vyjde, dá-li Pán
1. 4. 2018, uzávěrka 26. 3. 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]

4. 3. R. Staněk, Večeře Páně

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 únor: Ukrajina
Variabilní symboly pro posílání darů ke
sborovým sbírkám na sborový účet:
700100 – částky, které pod tímto VS
budou připsány na běžný účet v daném
kalendářním měsíci, budou využity na
účel sbírky, která je na tento měsíc
vyhlášena.
700150–daryna podporu biblické
pastorace Dany Staňkové
700350–daryna podporu lektorství
Petra Kadlece
700400 – dary na English Camp
1300–dary na úhradu půjček na
kazatelský byt

Můžete také přispět do označených
pokladniček v hlavním sále sboru.

25. 3. R. Staněk J.Kubát

18. 3. R. Staněk Králíky

1. 4. R. Staněk, Večeře Páně

30. 3. R. Staněk

11. 3. R. Staněk R. Staněk




