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Slovo kazatele
Matouš 11, 29 „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného  
srdce: a naleznete odpočinutí svým duším" .

Milí přátelé, prázdniny se rozplynuly jako pára nad hrncem a je před námi 
školní rok. Před námi? Ano spousta z nás jsou rodiče, takže tak nějak prázdniny 
vnímáme i  když ve školních lavicích jsme osobně neusedli.  Přesto začátek září 
v každém z nás vzbudí vzpomínku na to, když jsme zasedali do školních lavic i my 
sami. Někdo se určitě těšil a ti ostatní, mezi které jsem sám patřil, už první den  
vyhlíželi konec školního roku. I když tedy se školou nás dnes pojí už jen naše děti  
či vnoučata, tak nějak nám zůstal vzorec času, který je vryt i do našich životů, 
života církve či plánování. Začal tedy nový rok. Pro děti rok povinností a pro nás 
ostatní? Dovolím si říct další rok služby. Znovu se budeme scházet na worshipech,  
budeme plánovat a organizovat na výborových setkáních, diskutovat při členských 
a sborových shromážděních, scházet se jako diakoni,  navštěvovat lidi,  zvát  své 
přátelé do sboru či na skupinky a tak bych mohl uvést ještě celou řadu věcí, které 
v našem sborovém životě po prázdninovém útlumu tak nějak ožívají. 

Rád bych Vás proto všechny chtěl pozvat ke službě v dalším školním roce, 
přát  vám  Boží  vedení  a  požehnání.  Pozvat  Vás  všechny,  abychom  byli  ještě 
vnímavější k potřebám druhých, abychom ještě lépe rozpoznali, kam a ke komu 
nás Duch Boží posílá. Máme zde další rok služby, protože nás zde Bůh potřebuje. 
Na rozdíl od naších dětí nemusíme drilovat angličtinu, matematiku či literaturu,  
ale jsme znovu pozváni k tomu, abychom lépe se naučili naslouchat Božímu hlasu. 
Pak budeme ještě účinněji sloužit těm, kteří nás potřebují. Stejně tak jak děti ve 
škole mají různá obdarování, někomu jdou jazyky jinému matematika a třetímu 
zase  čtení,  tak  i  v našem  duchovním  životě  služby  nás  chce  Bůh  používat 
v předmětech, které jsou nám blízké. Ale nejen. To už nechme na něm. Těšme se 
na tento školní rok, ne jak já, když jsem první školy vyhlížel ten poslední. Těžme se 
na Boží doteky v našich životech, na to jak si Tě Bůh použije, na nové lidi, které 
nám Pán pošle do cesty na zkušenosti, ve kterých se zpevní naše víra, na Boží moc 
v našich vztazích, která je připravena jen na naše otevření se. 

Jsme přece jako křesťané Ježíšovi učedníci, tedy žáci. Tak zpátky do „Boží 
školy“. Aby zase příští rok jsme byli bohatší o zkušenosti s Kristem, o nové lidi a 
vztahy, vyzrálejší, pokornější a možná i  udivenější z Božího působení a zázraků, 
které jsou pro nás tento školní rok připraveny. 

Bůh Vám všem žehnej.
ΩΩΩ                                                          sv.



Sborové služebnosti
Vedoucí dětské sobotní školy a vedoucí Pathfinder klubu
 Je zajímavé, že oddělení dětí je v církevním řádu uváděno na prvním místě, 
jestli to je jeho důležitostí nevím, protože každé z oddělení je důležité. Přesto 
moc dobře víme, že právě dětský věk je nejdůležitější pro utváření každého 
člověka.  V těch  několika  prvních  letech  života  našich  dětí  se  do  jisté  míry 
rozhoduje  o  budoucnosti  jejich  víry,  nasměrování  ve  službě  a  potažmo 
budoucnosti našich sborů a církve. Proto si myslím, že se jedná asi o velmi 
důležitou ne-li nejdůležitější oblastí našeho sborového života. V našem sboru 
máme hodně dětí a tak máme co dělat. Hlavní organizační tíhu práce s dětmi 
pak  nesou  dvě  služebnosti.  Vedoucí  dětské  sobotní  školky  a  vedoucí 
Pathfinderu.
 Vedoucí  dětské  sobotní  školky ve  zkratce  řečeno,  má  na  odpovědnost 
organizování  systematického  vzdělávání  dětí  v rámci  sobotních  bohoslužeb, 
začleňování  dětí  do  sborového  společenství  jak  ve  vztahové  rovině,  tak 
v rovině  služby.  Organizuje  tedy  třídy  sobotní  školky,  organizuje  učitelky  a 
učitele, motivuje je a společně s ostatními učiteli hledá jak na to, aby se děti 
ve sboru cítili dobře a měli tam své místo. Klub Pathfinder pak dotváří péči o 
naše děti důrazem na celostní rozvoj dítěte, jeho sociální začlenění ve skupině 
svých vrstevníků a praktický křesťanský život přesahující návštěvu sobotního 
shromáždění. Dá se říct, že dětská sobotní školka a Pathfinder klub tedy jsou 
jako  bratr  a  sestra,  kteří  ve  výchově  a  vzdělávání  našich  dětí  se  úžasně 
doplňují.
Vedoucí Pathfinderu pak organizuje mimo sobotní aktivity dětí tzv. schůzky, 
na nichž děti  i  během týdne upevňují  svůj kolektiv,  vzdělávají  se v různých 
oblastech, jako jsou poznávání přírody, vztah k zemi a hodnotám, ve kterých 
žijí,  učí  se  jak  prakticky  naplňovat  své  křesťanství  a  také  získávají  nové 
dovednosti v oblasti přírody či praktického života. Součásti služby vedoucího 
Pathfinderu  je  tedy  organizovat  zmíněné  schůzky,  organizovat  a  motivovat 
jednotlivé  vedoucí  a  podílet  se  na  organizaci  táborů  či  jiných  vícedenních 
aktivit.
Je důležité mít na svém modlitebním srdci práci  těchto lidí.  Pracují  s lidmi, 
kteří jsou nejvíc tvární, zatím maximálně otevření, ale také připraveni nasávat 
jako houba vše,  co se ocitne v jejich blízkosti.  Jsme vděčni,  že v bratřích a 
sestrách,  které přijali  tyto služby,  můžeme vidět obdarované lidi,  kteří  těm 
naším rozkvétajícím kytičkám připravují ty dobré živiny. 
Pokračování příště …



Ze života sboru
Modlitební setkání: 
7. 9. - 17:00 - 18:00 - za sbor, 
21. 9. - 17:00 - 18:00 - za děti
Studium Bible:  
7. 9. - 18:00 - 19:00 - kniha Zjevení 
kapitola 11 - S. Vaněk
21. 9. - 18:00 - 19:00 - kniha Zjevení 
kapitola 12 - S. Vaněk
Skupinka Ústí: 17. 9. - 16:00 (S. Vaněk)
Skupinka u Hubálků: 10. 9. - 16:00 (S. Vaněk), 24. 9. - 16:00 (S. Vaněk)
Piknik v parku Javorka: 17. 9. – 14:00 – vezměte si sebou deky, piknikové 
koše a tašky, něco dobrého na mlsání i pro druhé, kelímky na pití a pozvěte 
přátele, kamarády. Také nezapomeňte na dobrou náladu.
Agapé: 10. 9. - 12:30
Společné plánování: 25. 9. - 9:00 - Otevřené jednání výboru sboru k vytvo-
ření vizí, směřování a plánů sboru na další období. Zveme všechny zájemce 
z řad členů sboru.
Křest Mirek Minář + Josef Falta - 9. 9. - 18:00
Křest Lucka a Ondra Janouškovi - 16. 9. - 18:00
Křest Lenka Richterová - 7. 10. - 18:00
Sestra Alena Filipovová se přestěhovala do domova důchodců v České Tře-
bové. Je možné ji potěšit vaší návštěvou.
Worshipy: Září  je  tady  a  s  ním  i  pravidelné  zkoušky  worshipů.  První 
zkoušku máme v pátek 16. 9. sejdeme se v 17 hod. Věříme, že vám páteční  
zkoušky chyběly a že se znovu dáme do společné práce.  D + L
Narozeniny v měsíci září slaví:
Roman Černý,  Jana Foglová,  Jana Horáková,  Dana Páv-
ková, Zbyněk Šlechta, Jaromír Štancl, Petra Vaňková
Žalm 28, 7 „Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce 
v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, 
svou písní mu budu vzdávat chválu“.

PROGRAM KÁZÁNÍ ZÁŘÍ
3. 9. – br. Černý

10. 9. – br. Vaněk VP

17. 9. – br. Vojvodík

24. 9. – br. Krapka



 Humanitární  organizace  ADRA  vyhlásila veřejnou  sbírku  na  pomoc 
obětem ničivého zemětřesení v Itálii, při kterém zemřelo několik desítek 
lidí.
Číslo účtu sbírky je 66888866/0300, variabilní symbol 379. 
Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ADRA na čís-
lo 87777 (cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 28,50 Kč).

Pozvánky ze Sdružení:
Chlapi sobě IV - Muž v pavučině světa - přednáší Max Kašparů - 7. - 9. 10. 
2016 - Zotavovna Pacov - 900,- Kč - přihlášky do 23. 9. 2016

Info z Unie: 23. 10. - mimořádná konference unie v Brně na Střední

Malé fotografické ohlédnutí za vydařenou sborovou dovolenou 
v Beskydech.



Zaprášené texty 

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 b jsem 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

19. 8. 1999
Matouš 7,21-23 „Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“ vejde do království  
nebeského. Ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou  
v onen den – „Pane, Pane, což jsme v Tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve  
Tvém  jménu  neučinili  mnoho  mocných  činů?“  A  tehdy  jim  prohlásím:  
„Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“
Boží království nelze jen vyznávat. Ústy. Boží království je třeba žít, prožívat, 
realizovat. Totiž – Pán Bůh je realizuje – tobě – když se mu otevřeš. 
Boží království není politika mocných činů, není program plný viditelných 
zázraků  a  projevů  Boží  přízně.  Boží  království  je  každodenní  nehlučné 
následování Pána, ne pro efekt, ale pro vztah. Každodenní odevzdání své 
vůle, plánů, ambicí Bohu, každodenní boj se starým člověkem, starým „já“, 
které spoléhá na zajištěnost vším, co je kolem něj, jen ne svým Bohem – a 
když, tak až tehdy, jde-li do úzkých.
Vyznáváš Pána Ježíše ústy? Patříš ke sboru Jeho učedníků, k církvi? Prožíváš 
s Ním velké zkušenosti? Dobře. Ale bez každodenního následování a snahy 
o následování, odevzdání, otevření, je to jen forma.

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.)
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