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Slovo kazatele
Žalm 127, 1 Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají 
stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

Právě v těchto týdnech ve sboru prožíváme čas sborových voleb. 
Řeknou-li se volby, tak pravděpodobně v uších mnohých z vás, stejně tak 
jako v uších mých, toto slovo nebudí zrovna pozitivní emoce. Možná je to 
dáno kulturou politické scény posledních let, možná i negativní zkušeností 
z jakýchkoliv sborových voleb v čase minulém. Snad bychom měli v církvi 
najít  lepší  termín  pro  to,  čím  tzv.  sborové  volby  ve  skutečnosti  jsou. 
Zejména se domnívám, že se jedná, nebo spíše by se mělo jednat o událost 
víc duchovní než organizační. Sborové volby by tak měly být odrazem toho, 
v co  věříme.  Na  rozdíl  od  volebních  kampaní  zdůrazňující  i  neexistující 
přednosti politických kandidátu my věříme v moc Ducha Božího a duchovní 
dary. A tak sborové volby jsou spíš hledáním Boží vůle, pokořením se před 
Hospodinem  a  otevření  dveří,  aby  v církvi  mohl  působit  Boží  Duch.  A 
v kontextu s citovaným veršem by byla jakákoliv naše snaha marná, kdyby 
součástí  našeho  sborového  života  nebyl  Kristus  a  jeho  moc  v Duchu 
svatém.  Věříme,  že  i  letošní  volby  budou prožitím skutečnosti,  že  jsme 
církví  Ducha. V níž je  Duch Svatý přítomen a svými dary skrze náš sbor 
zachraňuje lidi pro Boží království. 

Přál  bych  si,  aby  moc  Ducha Božího a  jeho přítomnost  v našem 
sboru měla základ již v našich rodinách. Aby naše domovy,  naše vztahy, 
naše myšlení i činy stavěl Hospodin a byl jejich strážným. Šalomoun, který 
vystavěl  Hospodinův  chrám,  si  uvědomoval,  že  sebelepší  architektura, 
materiály  či  velkolepost  ztrácí  svůj  lesk,  pokud  Hospodin  by  nebyl 
stavitelem.  Dovolme  Bohu,  aby  stavěl  naše  domovy,  vztahy  a  naše 
charaktery.  Můžeme  mít  sebelepší  organizaci  života  sboru,  perfektní 
zázemí, výborné programy či plány. Toto všechno může mít smysl a užitek, 
pokud dovolíš, aby Hospodin byl stavitelem Tvého domova a Tvého srdce. 
Pane Ježíši přijď do našich životů, buduj naše rodiny, náš charakter, aby náš 
sbor mohl být Tvou stavbou posvěcenou slávou a odevzdanou ke službě 
záchrany druhých lidí pro Tvé království. Amen

ΩΩΩ                                                          sv.



Zprávy z     výboru sboru ze dne 26.4.2016  
1.  Výbor  sboru  rozhodl  o  dodatečném  udělení 
pověření laického kazatele pro bratra Petra Zahrádku. 
2. Výboru sboru bylo tlumočeno přání pana Miroslava 
Mináře být pokřtěn křtem ponoření. Křest proběhne 
v měsíci červnu. 
3. Výbor sboru projednal přesunutí klubovny mládeže 
do  místnosti,  kde  je  kancelář  kazatele  a  naopak. 
V místnosti  pro  mládež  proběhne  rekonstrukce  na 
základě  potřeb  mládeže  a  možnostech  sborového 
rozpočtu. 
4.  Z důvodu  sborového  jubilea  v Poličce  nebude 
v našem sboru 26.6  bohoslužba.  Plánovaná slavnost 
Večeře Páně proběhne již 18.6.
5. V rámci úspor energie byl zahájen proces hledání 
nového dodavatele plynu.

Ze života sboru
- Studium knihy Zjevení – v knize Zjevení budeme studovat 8. kapitolu. Sejdeme 
se 18. května a 1. června 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. Ve středu 
18.5  se  chceme  modlit  za  evangelizační  službu  našeho  sboru  a  1.  6.  pak  za 
nechodící členy našeho sboru.  Věřím, že čas strávený na společných modlitbách 
může být požeháním pro každého kdo přijde, ale také pro náš sbor.
-  Bible  teen –  společné  teenagerovské  povídání  nad  tématy  Bible  proběhne 
v sobotu 14. května v 13:00 hodin. 
- Worshipy – Minulý měsíc jsme prožili krásný worshipový podvečer v Neratově. 
Poděkování patří zejména Bohu, ale i všem z vás, kteří jste přispěli jak svými hlasy, 

tak  hrou  na  nástroje.  Dveře  na  toto 
místo  máme  do  budoucna  otevřené, 
takže věříme, že se tam ještě vrátíme. 

Milí přátelé, blíží se Noc kostelů, 
před námi jsou dvě nové písničky, a tak 
nezapomeňte, že zkoušíme každý pátek 
od 17:45.

PROGRAM KÁZÁNÍ

KVĚTEN:
 
    7.5.  Farkač

  14.5.  Vojvodík

  21.5.  Beneš L.

  28.5.  Vaněk

    4.6.  Veselý



- Skupinka u Hubálků – Odpolední skupinka u Hubálků se v tomto měsíci 
bude konat jen 14. května. Stále platí pozvání pro každého kdo má touhu 
společně sdílet čas nad Božím slovem a chce prožít vzájemné společenství 
a modlitební ztišení.

- Skupinka Ústí nad Orlicí –  V Ústí nad Orlicí proběhnou skupinky takto: 
7.5 u Zbořilů v Dolní  Dobrouči,  21.5 u Przywarů v Říčkách.  Vždy v 16:00 
hodin. Stále platí pozvání pro každého. Těšíme se, že v budoucnu vzniknou 
případně další skupinky. 

-  Setkávání maminek a žen – středy 18.  května a 1. června jsou znovu 
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. 

-  Pathfinder –  mimo  pravidelné  čtvrteční  schůzky  nás  tentokrát  čeká 
společná  akce  v rámci  Českého  sdružení,  která  již  tradičně  nese  název 
Robinsonáda.  Tentokrát  se  děti  sjedou do autokempu Rozkoš  při  České 
Skalici ve Východních Čechách. Robinsonáda proběhne 13. – 15. května. 

- Sborová brigáda 1. května proběhla sborová brigáda. Děkujeme všem, 
kteří se zúčastnili a přidali ruku k dílu. 

- Argentina – 28. května v 17:00 hodin proběhne společné setkání v rámci 
Křesťanského  domova.  Chceme  prožít  znovu  hezké  posezení  u  něčeho 
dobrého  na  zub,  ale  hlavně  budeme  cestovat  na  jih  Amerického 
kontinentu  do  Argentiny.  Cestovatelské  pásmo  fotografií  a  zážitku  si  ze 
své cesty po Argentině připravil náš kazatel Samuel Vaněk

-  Veřejné  jednání  jmenovacího  výboru.  V úterý  17.  května v 18.  hodin 
proběhne  jednání  jmenovacího  výboru,  které  může  navštívit  kdokoli 
z členů  sboru,  aby  vznesl  připomínky  k předloženému  návrhu.  Pokud 
někdo nemůže přijít v tento termín na jmenovací výbor, může připomínku 
vznést prostřednictvím kteréhokoli ze členů jmenovacího výboru.



- Členské shromáždění, na kterém proběhnou sborové volby
Sobota 28.  5.  ve 13:00 hodin. Zveme všechny  členy  sboru,  aby  se  tohoto 
setkání  zúčastnili.  Vyzýváme  k modlitbám  za  každé  jméno  uvedené  v návrhu 
jmenovacího výboru. Bratři a sestry v návrhu byli oslovení a služebnost v případě 
zvolení přijmou. Děkujeme Bohu za dary, kterými obdarovává členy našeho sboru.

Návrh Jmenovacího výboru
Členové výboru sboru: Učitelé SŠ:
Vedoucí sboru: Roman Černý Karel Farkač
Tajemník: Jan Vojvodík Patrik Farkač
Pokladník: Radim Hájek Martin Bouška
Vedoucí diakonie: Klára Hájková Markéta Vojvodíková
Vedoucí KD: David Horák Roman Černý
Správce sb. majetku: Jiří Hájek Marie Frišová

Jiří Hájek
Ostatní služebnosti: David Horák
Zástupce pokladníka: Jaromír Štancl Jan Pávek
Vedoucí sobotní školy: Karel Farkač Daniela Šlechtová
Zástupce vedoucího SŠ: Marie Frišová Renata Zahrádková
Vedoucí dětské SŠ: Monika Lipenská Tomáš Staš
Zástupce ved. DSŠ: Jitka Hubálková Miroslav Fogl
Vedoucí Pathfinderu: Martin Bouška Pavel Zbořil
Vedoucí mládeže: Patrik Farkač
Vedoucí komunikace: Markéta Vojvodíková Učitelé DSŠ:
Traktátník: Bohuslav Herman Jana Horáková
Vedoucí hudby: Jana Horáková Monika Lipenská
Knihovníci: Ludmila Rašnerová Klára Hájková

Anežka Nenovová Jitka Hubálková
Diakon sálu: Petr Zahrádka Rudolf Svatý
Diakoni pro PVP: Dušan Przywara Dagmar Svatá

Marcela Richtrová Petra Vaňková
Diakoni: Daniela Šlechtová Petra Przywarová

Lenka Nárožná Monika Zbořilová
Petr Zahrádka Daniela Stašová
Renata Farkačová
Jana Hájková

Správce sborové aparatury: Miroslav Fogl
Zástupce pro děti a mládež ve výboru sboru: Klára Hájková



Narozeniny v měsíci květnu slaví:
Pavel  Karabinoš,  Josef  Kroulík,  Milan  Nárožný,  František  Pávek,  Bohumila 
Štanclová, Samuel Vaněk, Lea Zbořilová, Kristýnka Svatá, Esterka Janoušková

Izajáš 43, 2Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, 
nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.

DE FIDE – O VÍŘE
Žid 1,11 „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si 
jist tím, co nevidíme.“
Co  je  v životě  to  zásadní,  to  hlavní?  Média  mají  jasno.  Stačí  si  pustit 
televizi, rádio, otevřít noviny. To hlavní v životě je prý úspěch. Dosáhnout 
maxima, vytěžit ze života co se dá. Podat výkon – solidní výkon a sklidit 
výsledky – solidní
výsledky  –  uznání  okolí,  hmotné  zajištění,  finanční  svobodu,  peníze  na 
spoustu dobrých věcí. Jako křesťané musíme přiznat – úspěch je dobrá věc, 
úspěch má vysokou hodnotu. Úspěch (a výkon, který k němu vede), mají 
svou cenu a právem se o úspěch snažíme. Je dobré mít v životě úspěch. Je 
to dost dobré, je to až velmi dobré – jen ne to nejlepší. To nejzásadnější  
v našem životě není úspěch. Není to ani zdraví, štěstí, partner, děti. To, co 
dává našemu životu smysl a rozměr, který odolává zubu času a tísni hrobu 
je – víra. Zásadní je věřit, mít víru. Je to moc, nebo málo? Je to málo – 
chápeme-li  víru  jako souhlas  s učením,  s vyznáním,  s církví.  Je  to velmi, 
velmi mnoho – chápeme-li víru jako vztah bytostné důvěry vůči Bohu. Jak 
tedy mám věřit – málo, nebo mnoho? Stačí vyslovit souhlas s učením a mít 
účast na životě církve, nebo je potřeba něco víc? Stačí věřit.  Ono české 
věřit není zcela přesné, původní výraz znamená spíše důvěřovat. Víra není 
souhlas s učením a církevní praxí, víra je postoj důvěry vůči Bohu. Důvěra 
vůči Bohu nemá hranice a mantinely – chce být žita až na dřeň, až pod 
kůži, až za hrob. Život v důvěře Bohu často končí úspěchem – a často také 
úspěchem nekončí. Přesto je důvěra vůči Bohu lepší než úspěch, lepší než 
zdraví,  lepší,  než  cokoli  jiného.  Důvěra  vůči  Bohu je  tou  nejlepší  obětí, 
kterou můžeme položit  na  oltáře  v soukromých svatyních  svých  všelijak 
rozhoupaných životů.

Honza Vojvodík



A ještě jedno malé ohlédnutí…
V pátek  29.  dubna  jsme  byli  svědky  křtu  našeho  nového  bratra 

Vladimíra Kuny. Jsme rádi, že jsme byli u toho, když se naplnila Ježíšova slova, 
která řekl na této zemi: „Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ 
Milý  Vladimíre,  vítáme  Tě  mezi  Božími  dětmi.  Přejeme  Ti  hojnost  Božího 
požehnání, jistotu jeho pevné milující ruky, která Tě drží na každém kroku. Jsme 
Bohu vděčni, že si Tě našel a že ses stal součástí naší sborové rodiny. 

Ze života církve
V sobotu 30. dubna ve sboru v Pardubicích proběhlo setkání kazatelů a starších 
sborů  Východočeského  okrsku.  Na  tomto  setkání  za  přítomnosti  předsedy  ČS 
bratra Vursta byl okrsek rozdělen na Pardubický a Královohradecký. Náš sbor je 
tedy  nyní  součástí  Pardubického okrsku.  Proběhlo také  první  setkání  tzv.  rady 
okrsků, která se bude scházet dvakrát za rok a složena bude z kazatelů, starších a 
vedoucích sborů,  případně jiných činovníků sboru.  Smyslem rady okrsku bude 
společně koordinovat a plánovat život církve v oblasti  ku prospěchu sborů, ale 
zejména  šíření  evangelia.  Na  tomto  úvodním  setkání,  které  se  neslo  v duchu 
odhodlání vzájemně spolupracovat, došlo k těmto rozhodnutím: 

1.  Po  vzájemné  diskusi  se  došlo  k závěru,  že  okrsek  Pardubice  chce  pořádat 
společné akce. Zatím se jedná o tyto:
-  motivační  setkávání  laických  kazatelů  –  koncepce  bude  vypracována, 

předložena a prodiskutována na příští radě okrsku
-  okrskové  studijní  setkání „Východočeská  biblická  konference“.  Doposud 

probvzžěhly dva ročníky v České Třebové. Setkání budou probíhat jednou ročně 
na jaře. 
-  okrskové rodinné setkání – první setkání proběhlo v Pardubicích jako projekt 

nového vedoucího oddělení KD bratra Radka Jonczyho. Rada okrsku vidí za dobré 
takové setkání pořádat pravidelně v ročních intervalech
- biblická soutěž – tradiční příležitost pro všechny, kteří rádi studují bibli a chtějí 

si ověřit své znalosti a sdílet se s nimi. V minulosti byla pořádána zejména sbory 
Luže a Polička. Setkání by bylo organizováno jednou ročně začátkem podzimu
- společná okrsková bohoslužba – jednou za rok. Bude se jedinou sobotu v roce, 

kdy  se  nebudou oficiálně  pořádat  bohoslužby  ve  sborech,  ale  sjedeme se  na 
jednom místě. Hovořilo se o tom, že by okrsková shromáždění mohla probíhat 
pokaždé jinde. (Pardubice, Litomyšl, Luže….) Podle kapacitních možností.



2. Organizační záležitosti 
-  potřeba  „centrálního  informačního  systému“ –  bratr  Vaněk  prodiskutuje 

možnosti s bratrem Lancem, který již nějaké kroky k podobnému systému vytvořil
-  bude  připravena  databáze  a  přehled  laických  kazatelů,  kteří  jsou  ochotni 

v rámci okrsku posloužit kázáním z Božího slova. 
-  Bude  vytvořena  databáze  laických  aktivit.  Jejím  smyslem  je  nabídnout 

jednotlivé možnosti a dary našich členů k službě i v jiných sborech v rámci okrsku. 

Mimořádné jednání konference Česko-slovenské unie CASD
Milé sestry, milí bratři,
na základě rozhodnutí delegátů unijní konference v roce 2014 svolává výbor unie
mimořádnou konferenci Česko-Slovenské unie, která se uskuteční 23. října 2016 
v prostorách sboru Brno-Střední. Agendu konference tvoří body, které na poslední 
řádné  konferenci  předložila  jednotlivá  sdružení  a  výbor  unie,  ale  z časových 
důvodů se nestihly projednat.

Jde  o  témata  týkající  se  manželství,  rozvodu,  opětovného  sňatku, 
nemanželského soužití,  křesťanského životního stylu s důrazem na zachovávání 
soboty, rozporů mezi zněním některých pasáží Církevního řádu, praxí na sborech a 
nakonec  usnesení  výboru unie  o výjimkách k uzavírání  církevních  sňatků  člena 
s nečlenem církve.

Uvědomujeme si, že jde o pastoračně citlivé oblasti, s nimiž se ve sborech 
setkáváme  stále  častěji  a  jež  nemají  jednoduché  a  jednoznačné  řešení. 
Mimořádná konference by měla sloužit jako fórum nejen pro otevřenou a věcnou 
diskuzi,  ale  i  pro  zodpovědná  a  biblicky  zakotvená  rozhodnutí,  kterými  církev 
naplní slova svého Pána: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženy 
břemeny, a já vám dám odpočinout.“

Protože delegáty na konferenci  unie vybírá  a pověřuje  výbor sdružení,  
v nejbližší  době  budou  sbory  seznámeny  se  základními  informacemi  o  počtu 
delegátů  za  jednotlivé  oblasti  a s časovým  harmonogramem  jejich  výběru  a 
pověření. Prosíme, abyste se spolu s námi modlili za klidný průběh konference a 
za to, aby posílila jednotu církve a rozpoznala aktuálnost Kristových slov a biblické  
zvěsti pro dnešek.

Administrátoři ČS Unie CASD

Stále platí, že v bulletin je otevřen pro vaše příspěvky, zkušenosti a sdílení. 
Proto své příspěvky do bulletinu zasílejte na tyto emailové adresy: 
samuelvanek@gmail.com a r.cerny@ceskatrebova.cz 
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