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SLOVO KAZATELE
Izajáš 53,4 Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali  
jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.

Přichází  čas  velikonoc.  V naší  společnosti  jsou  tyto  svátky  brány  s mnohem  menším 
zaujetím než vánoční čas. Probouzející se příroda víc než do modliteben či kostelů láká lidi  
na procházky, první výlety či  zahrádky. Přesto pro nás křesťany je tento čas důležitým 
zastavením. Praxí naší adventní rodiny je prožívat „velikonoční svátky“ každý čtvrt rok při 
večeři Páně. Není ovšem na škodu se zastavit v čase, který je už od židovských časů silně 
spjat s Božím plánem záchrany. Zastavme se tedy a postůjme chviličku u kříže, kde umírá 
náš Spasitel.  Co uvidím? Ztrápeného, zmučeného, krvácejícího Krista,  který v  nás budí 
lítost  a pohnutí? Prorok Izajáš svým prorockým zrakem při pohledu na kříž vidí  nejen 
trpícího Mesiáše, ale zejména sám sebe. Hovoří o svých nemocech a svých bolestech. 
Velikonoční čas je pozváním při pohledu na Krista vidět svůj vlastní stav a o to víc se 
přimknout ke vzkříšenému Kristu. Naše bolesti, nemoci,  hříchy, prohry a pády, kterých 
jsme někdy plni, můžeme složit u kříže. Díky Bohu.

ΩΩΩ                                                          sv.

INFORMACE ZE ŽIVOTA SBORU:
-  Studium  knihy  Zjevení: Byla  udělána  změna  v čase  konání  studia.  Studium  bude 
probíhat každou sudou středu od 18:00. Nyní nás čeká studium třetí kapitoly. 
- Středeční modlitební chvilky budou tedy probíhat od 17:00 hodin.

INFORMACE Z ČLENSKÉHO SHROMÁŽDĚNÍ:

27. 2. 2016 proběhlo členské shromáždění. Byla 
učiněna tato rozhodnutí: 

- Ve vhodný termín proběhne evangelizace 
s bratrem KoreneliemNovakem. 

- V rámci týdne manželství bychom rádi příští 
rok pozvali sestru Milenu Mikulkovou 
s přednáškami o rodině a vztazích. 

- Rozhodlo se o pokácení smrku na zahradě. 

- Byl zvolen jmenovací výbor, který bude 
pracovat v následujícím složení: Roman Černý, 
Markéta Vojvodíková, Renata Farkačová, Marie 
Frišová, Ludmila Rašnerová, Samuel Vaněk

  PROGRAM KÁZÁNÍ BŘEZEN:
    5.3.   Vaněk
  12.3.   Krapka
  19.3.   Farkač
  26.3.   Vaněk VP
    2.4.   Slanina

   INFORMACE Z VÝBORU SBORU, KTERÝ    
   PROBĚHL 1. BŘEZNA 2016 

   - Jarní úklid ve sboru proběhne 1. května

   - Další setkání výboru sboru Úterý 29.3.
     v 17:00



- KD: V sobotu 5.3. v 18:15 se uskuteční společný bowling v „Národním domě“
-  Worshipy:  Všem  worshipákům  a  přátelům  worshipů  rádi  připomínáme,  že  se  blíží 
koncert v Jaroměři, který proběhne již v sobotu 12. března. Koncert začíná v 15:00, ale 
pro účinkující je důležité být na místě alespoň v 13:30. 
-  Skupinky:  12.3.  Skupinka  se  nekoná  19:3.  Ústí  n.O  u  Svatých  a  26.3.  Č  Třebová  u 
Hubálků. 
- Setkávání žen a maminek: Už je to rok, co v našem sboru probíhá pravidelné setkávání 
maminek  a  žen.  Tato  setkání  jsou  příležitostí,  jak  prožít  vzájemné společenství,  něco 
zajímavého  se  dozvědět,  vytvořit  hezké  věci.  Tento  čas  je  také  příležitostí  k navázání 
nových vztahů, protože pravidelnými návštěvníky jsou také ženy a maminky, které nejsou 
členkami našeho společenství.  Jsme rádi,  že tato aktivita je  příležitostí  jak přirozeným 
způsobem ukázat na Boha, kterého vyznáváme. 
Setkání probíhají jednou za čtrnáct dní ve středy od 9:30 hodin. V březnu pak proběhnou 
16. 3. a 30. 3. Zvány jsou všechny ženy, které si mohou udělat dopoledne čas. Informace 
se dozvíte u sestry Petry Vaňkové, které můžete také volat na mobil: 603 910 088.
-  Východočeská biblická konference:  Tato studijní  sobota,  která  proběhne 9.  4.  2016 
bude  příležitostí  naslouchat  Božímu  slovu,  ale  také  jít  v poznávání  Písma  do  větších 
hloubek.  Hosty  budou  jako  i  v minulém  roce  bratří  Miloslav  Žalud  a  Jiří  Pavlán. 
Předmětem  studia  budou  kapitoly  12.  13.  14.  z knihy  Zjevení  Jana.  Věříme  v Boží 
požehnání celé akce. 
 -  Ekumenické aktivity spojené s velikonocemi. Jsme zváni stejně jako v minulých letech 
na aktivity,  které  jsou spojeny  s Velikonočními  svátky,  které  budou probíhat  na konci 
března a začátkem dubna. Jedná se o veřejné čtení bible, které proběhne 24. 3. Můžete 
se zúčastnit a tedy zaregistrovat na této adrese  http://1url.cz/JIbh.
- „Velikonoční cesta“ po České Třebové. Tato akce se uskuteční  25. 4. 2016 od 14:00 ze 
Starého náměstí.
Proč sborový časopis?
Stejně  opatrně  jsme  se  ptali  v polovině  devadesátých  let  ve  sboru  v Ostravě  – 
Mariánských Horách, když jsme tam s Jirkou Janíčkem ml. zakládali občasník „K věci“. Jirka 
zajišťoval grafiku, já úvodníky, ostatní mládežníci dodávali texty. Z občasníku se postupně 
stal měsíčník a vycházel až do léta 2015, kdy změnil název z „K věci“ na „Spojovník“. Po 
celou tu dobu přinášel biblická zamyšlení, informace ze života sboru a kroniku životních 
výročí. Sborový časopis je prostě záležitost, která funguje.
Sborový časopis je totiž fenomén, který neztrácí glanc ani v internetové době. Sborový 
časopis  je  platformou  pro  sdílení,  platformou  pro  diskuzi,  pravidelně  zachycovanou 
kronikou sboru,  kterou může každý mít  doma.  Sborový časopis  slouží  ke  společnému 
přemýšlení,  sborový  časopis  slouží  k budování  sounáležitosti  napříč  sborem,  sborový 
časopis „slouží“. A aby mohl sloužit, potřebuje vycházet. Aby mohl vycházet, potřebuje 
redakci. Aby měl redakci, potřebuje vzbudit zájem. Aby mohl vzbudit zájem, potřebuje 
ukázat, oč jde. A proto držíte v ruce nulté číslo.
Sborový časopis patří sboru a každý, kdo má něco na srdci, každý, kdo má co říci, do něj  
může psát. 
Honza Vojvodík

http://1url.cz/JIbh


SBOROVÁ DOVOLENÁ BESKYDY 2016
Termín: 7. 8.  – 14.8.2016
Adresa: Resort Beskydy, Krásná – Visalaje 182, 739 04 Pražmo (směr Frýdek Místek)
Vzdálenost od České Třebové: 210 km, 2:45 hod. po dálnici 
Tip na výlet: Lysá hora 10km, 2 ¼ hod.pěší turistika
Na co se můžete těšit:
• Celková kapacita objektu je 90 lůžek
• Pro zamluvení objektu je nutno obsadit 55 lůžek
• Kuchyňka  s  jídelnou  (pokoj  211,  212  a  213),  malá  kuchyňka  (311)  -  

příplatek
• Jídelna 60 míst
• Školící místnost 40 – 50 míst (projektor, klavír, basovka, kombo, tabule, 

flipchart)
• Společenská místnost suterén
• Bar + samostatné salónky
• Kuchyň profesionálně vybavena - ženy, nemusíte týden vařit 
• Vnitřní bazén (suterén) – v ceně ubytování
• Malá tělocvična se stolním tenisem (volejbalový a fotbalový míč)
• Tenisový kurt – poplatek za raketu 20,- Kč
• Před objektem – prolézačky, houpačka, ohniště, lavičky
• Připravuje se malé hřiště na fotbal a půjčovna horských kol
Ještě jsou stále volná místa, tak neváhejte a přihlaste se. Také můžete pozvat své 
přátelé.

NAROZENINY V MĚSÍCI BŘEZNU

Alena Balousová, Jiří Hájek, Jitka Karabinošová, 
Věra Klaclová, Daniela Stašová, Míša Synková, Drahuška 
Zahrádková
Izajáš 49:15.16 „Cožpak může zapomenout žena na  
své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního  
života?  I  kdyby  některé  zapomněly,  já  na  tebe  
nezapomenu.  Hle,  vyryl  jsem  si  tě  do  dlaní,  tvé  
hradby mám před sebou stále.
Všem ze srdce přejeme Boží blízkost a požehnání na 
každém kroku a v každé chvíli.
Prosba o modlitby za nemocnou Alenku Balousovou. 

Jakékoli náměty příspěvky či připomínky zasílejte na kteroukoli z těchto emailových adres:  
adam.vojvodik@seznam.cz, r.cerny@ceskatrebova.cz, samuelvanek@gmail.com

http://ceskatrebova.casd.cz
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