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Slovo kazatele
1. Korinským 15:19.20  Máme-li  naději  v  Kristu  jen  pro  tento  život,  jsme  
nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo  
zesnuli.

Pamatuji si to jako včera, když jsem se ve svých deseti letech dozvěděl, že se 
bráška už nikdy ze školy nevrátí domů. Když měl při cestě ze školy domů autonehodu a byl  
převezen do nemocnice, modlil jsem se. A věřil jsem. Pak se maminka vrátila z nemocnice 
a s chvějícím se  hlasem nám řekla,  že Jirka  zemřel.  Nějak mi nejde,  abych si  na tyto 
okamžiky nevzpomněl kdykoli přemýšlím, či čtu slova Písma o vzkříšení. 

Prožili jsme čas velikonoc, připomínku na Ježíšovu smrt a vzkříšení. Nové ujištění, 
že  náš  Spasitel  byl  vzkříšen  a  žije.  Není  to  jen  bod  naší  věrouky.  Je  to  ta  nejsilnější 
skutečnost, o které jako křesťané víme. Každý z nás prožil během svého života nějakou 
ztrátu. Každý z nás se rozloučil a také rozloučí s člověkem, který byl našemu srdci blízký. A 
i když by bylo mnoho teologických vysvětlení a kázání na téma vzkříšení, tím nejsilnějším 
je pro mne ujištění, že Ježíš byl první, aby mohli následovat další. Vzkříšení není sen či 
přání. Je to jistota, která dává naší víře v Boha smysl. Dělá ji živou, na pozadí lidských 
bolestí, jasnou, zářící a plnou pokoje a radosti. Možná, že i ty sis vzpomněl na někoho ze  
svých nejbližších, pak společně děkujme Bohu za dar života, vzkříšeného Spasitele, který 
definitivně porazil smrt. Žijme životy živých křesťanů. Překypujme radostí, nadějí, láskou a 
pokojem, protože máme Krista, který byl vzkříšen. Mnoho lidí kolem nás potřebují mít  
vedle sebe takto, Kristovým vzkříšením naplněného a proměněného člověka. 

ΩΩΩ                                               sv.
Zprávy z     výboru sboru ze dne 29.3.2016  
1. Výbor sboru se sešel s kandidátem křtu bratrem 
Vladimírem Kunou. 
2. Výbor sboru schválil a udělil pověření laického 
kazatele těmto bratrům: R.  Černý, M. Bouška,  T. 
Staš, K. Farkač, J. Vojvodík
3.  Výbor  sboru  rozhodl,  že  se  znovu  jako  sbor 
zapojíme do akce „Noc kostelů“ konané 10.6.2016 
4. Další setkání výboru sboru se uskuteční v úterý 
26.4.2016 v 17:00

Ze života sboru
- Studium knihy Zjevení – v knize Zjevení nás již čeká 5. kapitola. Sejdeme se 6. a 20. 
dubna v 18:00 hodin. 
- Modlitební chvilky – stále trvá příležitost setkat se ke společným modlitbám. Čas k nim 
je  vyhrazen vždy před studiem knihy  Zjevení  a  to v 17:00.  Je  pravdou,  že  modlitební 
chvilky, které jsou zaměřeny na jednotlivé témata sborového života zatím nejsou moc 
navštěvované. Věřím, že čas strávený na společných modlitbách může být požeháním pro 
každého kdo přijde, ale také pro náš sbor.

PROGRAM KÁZÁNÍ DUBEN

  2. 4. Slanina

  9. 4. Žalud

16. 4. Beneš L.

23. 4. Černý

30. 4. Vaněk



Worshipy – kvapem se blíží společný koncert Hradeckých a našeho Worshipu v Neratově. 
Uskuteční se 23.4. v 17:30. Jste srdečně zváni prožít požehnaný čas společným chválením 
našeho Boha v pěkném prostředí netradičního kostela v Neratově. Zkoušky proběhnou 
v pátky 15. a 22. dubna.
V sobotu 12. března proběhl koncert Worshipů ve naší 
modlitebně Jaroměřského sboru. Společně s místními 
posluchači jsme prožili krásné, radostné chválení Boha 
v duchovní atmosféře. Jsme rádi, že vše bylo Bohem 
požehnané a děkujeme všem zpěvákům a muzikantům 
za jejich čas a ochotu zpívat a hrát k oslavě Stvořitele. 

-  Bohoslužba  křtu –  v pátek  29.  dubna  proběhne 
v našem  sboru  bohoslužba  křtu.  Smlouvu  s Bohem 
svatým křtem ponořením učiní náš nový bratr Vladimír 
Kuna.  Přejeme  mu  Boží  požehnání  a  radost  ze 
Spasitele. Křest proběhne v 18:00 hodin.
- Skupinka u Hubálku – Odpolední skupinka u Hubálků 
se  koná  16.  a  30.  dubna.  Jsme  rádi,  že  skupinku 
navštěvují přátelé i  bratři  a sestry z našeho sbotu ke 
společnému sdílení  nad Božím slovem. Pozvání  patří 
každému, kdo chce prožít společenství u Božího slova a modliteb. 
- Setkávání maminek a žen – středy 6. a 20 dubna jsou příležitosti pro všechny ženy, které 
si mohou v dopoledních hodinách od 9:30 udělat čas na společné setkání. Bez ohledu na 
věk či počet dětí jsou zvány všechny ženy či dívky. Je to dobrá příležitost k vzájemnému 
prohloubení  vztahů s ženami, které nejsou členkami našeho sboru a rády tato setkání 
navštěvují. 
- Bible teen – společné teenagerovské povídání nad tématy Bible proběhne v soboty 16. a 
30 dubna vždy v 13:00 hodin
- Sborová brigáda proběhne v neděli 1. května od 9:00
- Pathfinder – mimo pravidelné čtvrteční schůzky se připravuje akce „Ukliďme Česko“, 
které  se  zúčastní  i  naši  Pathfindeři.  Uklízelo  by  se  ve  čtvrtek  14.4  údolí  Křivolického 
potoka směrem k Horám.
-  Východočeská biblická konference – Již  v sobotu 9. dubna proběhne v našem sboru 
studijní sobota, jejíž hosty budou bratři Miloslav Žalud a Jiří Pavlán. Tentokrát se budeme 
studovat texty knihy Zjevení Jana týkající se tématu „Trojandělské poselství“. Začátek je již  
dopoledne od 9:30 kde kázáním bude sloužit bratr Žalud a po společném občerstvení pak 
od 13:00 budeme mít možnost vyslechnout čtyři přednášky:
1. Padl, padl veliký Babylón Miloslav Žalud
2. Falešná trojice a odhalení jejího programu Jiří Pavlán
3. Kdo kleká před šelmou a před její sochou Miloslav Žalud
4. Posun v interpretaci přesných časových údajů ve Zjevení Jiří Pavlán
 Společný začátek soboty – v pátek 8. dubna v 18:00 si chceme společně začít sobotu. 
K této slavnosti jste všichni srdečně zváni.



Zaprášené texty – díl 1.
Zaprášené texty – tak říkám hnědému čtverečkovanému sešitu, kam jsem si v letech 1998 – 2000 
zapisoval myšlenky, které mě napadaly nad ranními biblickými verši, otevíranými po probuzení, než 
jsem odcházel do práce. Ten sešit se s námi později několikrát stěhoval, ale nikdy jsem jej neotevřel 
– až letos na jaře. Aktuálnost těch zaprášených textů mě překvapila. Škoda, že jsem sešit posledních  
patnáct let neotvíral – leccos bych si v životě mohl ušetřit. A tak z těch textů budu postupně utírat 
prach tím, že budu ty nejvýmluvnější z nich otiskovat tady. Třeba se občas dotknou nejen mne, ale i  
čtenářů. Možná proto se se mnou ten odložený a nedopsaný sešit celá ta léta stěhoval.

Honza Vojvodík
8. 1. 1999, pátek
Mt 5,9 „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ Kdo je Boží syn, působí  
pokoj.  Ani  nemůže jinak.  Pán Ježíš boří  zdi  a žije-li  v srdci  svého následovníka, boří  zdi  i  v jeho 
životě, na jeho životě a jeho životem. Učedník životem ve světě se podílí na boření zdí a stavění  
mostů. Působí jako vata v krabici s křehkým čajovým servisem – přijímá nárazy, ale nepředává je 
dál, pohlcuje je. Učedník je jako nevodivý materiál pro urážky, roztržky, provokace. U něj zlo končí, 
protože není opětováno, ani nepokračuje dál. A nejde jen o pasívní postoj – on pokoj také působí. 
Aktivně vytváří.  Podílí  se na řešení  konfliktů tím,  že smiřuje rozvaděné strany.  Nepřiklání  se na 
jednu, nebo na druhou proti té opačné. Hledá řešení, vede ke smíru. Nepotřebuje si „ohřívat svoji  
polívčičku“. Je naprosto svobodný od prospěchářství, averzí, předpojatostí, stranickosti. Je nad věcí.  
Nelze jím manipulovat, a není ani manipulován okolnostmi. Je osvobozen tím, že spoléhá na Pána. 
Není závislý na člověku, okolnostech, ani sám na sobě. Jen tehdy může působit pokoj. A koneckonců 
– jen tehdy je také synem Božím. Jak je to s tebou? Působíš pokoj?

A ještě perličky ze života našeho sboru
             Požehnání Martínka Staše          Sborové „boulení“

Narozeniny  v měsíci  dubnu  oslaví:  Renata Farkačová, Eva Hermanová, Jitka Hubálková, Karel 
Klacl, Monika Lipenská, Marcela Richterová, Daniela Šlechtová, Mireček Gregar, Eliška Zahrádková, 
Kačenka Hájková, Danek Bouška, Štěpánka Hermanová

Žalmy 63, 9   Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží.

Ze života církve: České sdružení rozhodlo o rozdělení východočeského okrsku na dva. Budeme mít  
tedy Hradecký a Pardubický okrsek. Vše souvisí s vizí konference, aby vznikly tzv. rady okrsků, které 
povedou k lepší a efektivní spolupráci mezi sbory jednotlivých okrsků. Náš okrsek byl příliš velký a 
tak dochází k jeho rozdělení.  


