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Slovo kazatele
Milí čtenáři našeho Pražce,  

Při  letmém  sledování  evropské  politické  scény,  asi  nikomu  z vás  neunikla  zpráva  o 
referendu  Britů,  zda  zůstat  nebo  vystoupit  z Evropské  unie.  Možná  v mnoha  z nás 
adventistů  zarezonoval  text  z knihy  Daniele  druhé  kapitoly  vážící  se  k popisu  sochy 
z Nabukadnezarova snu: „Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že 
se bude lidské pokolení  mísit,  avšak nepřilnou k  sobě navzájem, jako se  nesmísí 
železo s hlínou. 

Žijeme ve velmi nekompatibilním světě. Čím dál víc jsme svědky toho, jak 
věci  nedrží  pohromadě.  Rozpadají  se  státy,  porušují  se  smlouvy,  rozpadají  se  
rodiny  atd.…  A  možná  se  i  nám  často  zdá,  jako  by  věci  kolem  nás  tak  nějak  
nedrželi  pohromadě,  jak by měly.  Ať  už v  rodině,  tak třeba i  v církvi  či  přímo ve 
vlastním společenství. A tak dejme stranou politické dění a zaměřme svůj pohled  
více  na  sebe.  Často  i  my  sami  se  nacházíme  v podivné  směsi  pocitů,  názorů, 
pohledů a vztahů, které nějak utvářejí  náš vztahový i  duchovní svět. Svět je plný  
tohoto  zmateného  guláše  různých  nesourodých  materiálů,  a  proto  potřebuje  
evangelium o tom, že je něco na světě co má svou pevnost  a stálost.  Nejprve to  
ovšem musíme přijmout a pochopit my sami. Zatoužit  po ryzosti  vlastního srdce. 
Přijít  k Bohu  s upřímným  vyznáním  mé  vlastní  špinavosti  a  volat  k  Bohu  o  ryzí 
přítomnost Božího materiálu, který nahradí ten náš nesourodý guláš. V  Danielově 
proroctví  tím  materiálem  je  kámen.  Jako  adventisté  čekáme  na  to,  až  kámen 
naplní  zemi,  ale  málo  usilujeme o to,  aby nejprve naplnil  nás  samých.  Pokud se  
tak  stane,  budeme  těmi,  kteří  v  nechutném  guláši  nestálosti  a  nesourodosti 
dnešní společnosti, se stanou pevným bodem, naději a evangeliem pro druhé, že 
je zde něco co má svou ryzost, pevnost a stálost. Moc bych si  přál a přidejme se  
ke společné prosbě k našemu Bohu, ať kámen, kterým je Ježíš Kristus, naplní naše 
životy. Promění nás z lidí charakteristických pro dnešní dobu, na svědky o stálosti 
a pevnosti v Ježíši Kristu.

 Svět nás adventisty potřebuje a možná víc než kdy jindy. Ani ne tolik jako  
zdatné teoretiky, ale hlavně jako pevné a stálé znalce Krista. Stejně tak, jak velký  
asteroid předcházejí malé kamínky, i  my máme být svědky o přicházejícím Kristu,  
který  zachrání  tento  rozpadající  se  svět.  Z  Boží  milosti  usilujme  o  to  být  jimi. 
Dovolme  Ježíši  Kristu  změnit  naši  vnitřní  pohromadě  nedržící  konzistenci  na 
pevnou  skálu,  kterou  je  on  sám.  Slovy  apoštola  Pavla  ať  svět  vidí,  že  v  nás  žije 
Kristus.  Přeji nám všem, aby letní dny byly časem odpočinku a načerpání nových  
sil, ale také novou zkušeností v Ježíši Kristu. Nechť Hospodin svou laskavou rukou 
chrání každého z Vás v této nestálé době. 

ΩΩΩ                                                  sv.



Sborové služebnosti - pokračování
4.  Pokladník  (sborový  hospodář):  je  takový  sborový  účetní  s  přidanou 
hodnotou. Přidaná hodnota spočívá v tom, že sborový hospodář nakládá s 
oddělenými prostředky pro Boží dílo. Nejedná se tedy jen o účetnictví, ale 
slovy Bible lépe řečeno správcovství. Pokladník by měl jít sám duchovně 
příkladem v odevzdanosti Bohu a spoléhání na jeho požehnání. Měl by být 
vzorem  v  křesťanské  věrnosti,  co  se  finančních  prostředků  týká.  Jeho 
úkolem vedle vedení účetnictví  je přijímání desátků a darů členů, jejich 
přeposílání na příslušné církevní složky. Dále průběžně informuje výbor a 
členy  sboru  o  stavu  hospodaření.  Aktivně  se  podílí  na  plánování  a 
rozhodování o výdajích sboru. Jako jediný spolu s kazatelem má přehled o 
věrnosti  v desátcích. Modlí  se za požehnání pro členy sboru jak v jejich 
nadbytku, tak třeba ve strádání. 

5.  Vedoucí  Křesťanského  domova: Tuto  služebnost  vnímáme  v  našem 
sboru jako jednu z klíčových služebností.  Jsme sbor složený s lidí napříč 
věkovým spektrem. Od těch nejmenších až po ty nejstarší. To všechno jsou 
členové  naší  sborové  rodiny,  tedy  křesťanského  domova.  Úkolem 
vedoucího KD je vytvářet a druhé motivovat k vytváření takového klimatu 
ve sboru, aby se tam každý mohl cítit  jako doma. Je to náročná služba, 
která  zahrnuje  plánování  různých  sborových  společenských  akcí, 
dovolených, vzdělávacích či duchovně motivujících programů. 

6. Správce sborového majetku: Už samotný název služebnosti prozrazuje 
náplň práce této služby. Jedná se o člověka, který má "praktické oči". Tedy 
vidí  a  navrhuje  řešení  praktických  záležitostí  a  oprav  týkajících  se 
sborového majetku, vybavení či stavebních záležitostí. Dbá na to, aby se 
sborovým  majetkem  bylo  zacházeno  šetrně  a  odpovědně.  Organizuje 
úklidy  sboru,  mimořádné  sborové  brigády,  má  dohled  nad  nezbytnými 
revizemi  a  přímo  se  podílí  při  plánování  a  navrhování  interiérových  a 
exteriérových rekonstrukcí a úprav. Výsledek jeho služby ač je viditelný, tak 
v podstatě nejlepší vizitkou je, když vlastně nikdo nic nevidí, protože vše je 
v  pořádku.  Každý  z  nás  se  podílí  na  této  služebnosti  svým  šetrným  a 
odpovědným  nakládáním  a  zacházením  se  společným  sborovým 
majetkem. 
Pokračování příště …



Ze života sboru
Narozeniny v měsíci červenci a srpnu oslaví:
Červenec - Anita Dvořáková, Alena Filipovová, 
David Horák, Drahoslava Schovánková, Petr Zahrádka
Srpen - Martin Bouška, Karel Farkač, 
Milena Kroulíková, Ludmila Rašnerová
Žalm 91, 2
„Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám“.
Narozeniny dětí:
Červenec - Bětuška Hájková, Anička Hubálková
Srpen - Leuška Vaňková, Mirinka Przywarová, Josífek Zahrádka
Zprávy z výboru sboru:
Nepřítomnost kazatele a vedoucího sboru 
během prázdnin.
SV: 7. 7. – 17.7 Tábor VVUKR, 
18.7 - 1. 8.; 15. 8. – 19. 8. dovolená
RČ: 24. 7. – 31. 7.; 7. 8. – 14. 8. dovolená
Plán křtů: 
2. 9. - Lenka Richterová
9. 9. - Miroslav Minář, Josef Falta, Lucie a 
Ondra Janouškovi
Výbor sboru rozhodl o uskutečnění 
otevřeného mimořádného setkání výboru 
sboru, na kterém bychom chtěli diskutovat 
o plánech a vizích našeho sborového společenství. Setkání se uskuteční 25. 
9. 2016 v 9:00 hodin ve sboru. Srdečně je každý zván.
Další prázdninové informace:
Tábor Východního větru a dětí z Ukrajiny se uskuteční 7. - 17. 7. 2016 
na tábořišti Doly u Luže. Zúčastní se ho také děti z našeho sboru. 
Putovní tábor „Koňák“ se uskuteční 14. 8. – 21. 8. 2016 a děti z našeho 
sboru budou u toho. Start a cíl v okolí obce Moravany u Pardubic. Mezitím 
putování krajem Tiché a Divoké Orlice. 

Stále platí, že v bulletin je otevřen pro vaše příspěvky, zkušenosti a sdílení.
Své příspěvky do bulletinu zasílejte na adresu: vojvma@seznam.cz (Markéta V.)

 KÁZÁNÍ v ČERVENCI
2. 7. br. Stanislav Slanina
9. 7. br. Roman Černý
16. 7. br. Jan Vojvodík
23. 7. br. Libor Beneš 
30. 7. br. Karel Farkač
KÁZÁNÍ v SRPNU
6. 8. br. Samuel Vaněk
13. 8. sborová dovolená
20. 8. br. Stanislav Slanina
27. 8. br. Tomáš Staš
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