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Slovo kazatele
Lv 6:6 „Oheň na oltáři bude stále udržován, nesmí vyhasnout“.
On-line.  Ještě  před  patnácti  lety  by  toto  slovní  spojení  bylo,  pro  neznalé  Angličtiny,  
nesrozumitelné. Dnes jsou už on-line i děti v první třídě a dokonce i spousta seniorů, kteří 
by  si  spíš  vzpomněli  na  nějaká  ruská  než  anglická  slovíčka,  těmto  slovům  spolehlivě 
rozumí. A tak není divu, že v moderním, technologiemi propojeném světě se brzy uchytilo 
ono „on-line“ i v našem křesťanském slovníku, abychom jím vyjádřili napojení či spojení 
s Bohem. Vzpomínám si na nějakých patnáct let zpět, kdy být on-line ještě nebylo tak  
samozřejmé  jako  dneska.  Chtěli-li  jste  si  stáhnout  email,  prohlídnout  stránky,  pak  se 
člověk stal  on-line jen  na nezbytně dlouhou dobu, protože každá vteřina připojení  se 
promítla  na  měsíčním  vyúčtování  za  telefonní  služby.  Dnes  jsme  v moderních 
technologiích dále, a tak jsme on-line pořád. Zvykli jsme si, nemyslíme na to, až do chvíle,  
kdy  sedneme  za  počítač,  potřebujeme  internet  a  ejhle,  nefunguje.  Tento  měsíc  tato 
situace díky místnímu poskytovateli internetu byla poměrně častá a tak mě nějak přivedla 
k myšlence  či  otázce,  jak  je  to  s mým,  či  naším „on-line“  připojením s Bohem.  Jak  je 
kvalitní? Co když vypadává, vadí nám to vůbec? Nebo máme ještě zastaralou technologii a 
navazujeme spojení,  jen  když  se  nám chce?  Na  pár  vteřin  ranní  či  večerní  modlitby,  
abychom se zase velmi rychle odpojili? 
Ve starém Izraeli samozřejmě nebyl internet, ale byl udržován stálý oheň ve svatyni a to 
jak na oltáři, tak také stálé světlo svícnu. Jak jsme si mohli přečíst ve zprávě z Levitikus, 
nesměl vyhasnout.  Kněží  pečlivě dbali,  aby hořel  ve dne či  v noci  či  aby světlo svícnů 
nepřestalo zářit. Tento symbol byl tehdy velmi srozumitelným symbolem vyjádření, jak to 
s Bohem funguje. Na rozdíl od různých pohanských kultů či náboženství, kdy si člověk za 
svým  bohem odskočí,  uctívání  Hospodina  je  „on-line“.  A  pokud  není,  pak  nefunguje.  
Ovšem jeho špatné fungování není záležitosti poskytovatele, ale příjemce. Znovu jsem si  
uvědomil, jestli možná nepraktikuji pohanské pojetí uctívání, tedy být ve spojení jen na 
chvilku, podle mého uvážení si odskočit k Bohu a pak se zase s klidem odpojit. A jaká je 
Tvá zkušenost milá sestro a bratře našeho Třebovského sboru? Nepotřebujeme také my 
přejít na modernější  technologie a být on-line? Kolikrát za den jsme dopustili,  že nám 
oheň zhasnul a pak se někdy divíme, jako by Bůh neodpovídal, byl daleko či některé věci  
nám v životě nefungují, jak by měly. 
Tato  možná  banální  závada  moderní  doby  mě  přivedla  k mnohému  přemýšlení  a 
vyznávání.  Přivedla  mě  k touze  být  on-line.  Samozřejmě  výpadky  z mé  strany  budou, 
přesto si znovu uvědomuji touhu, abych byl on-line. Nechci „vytáčet“ připojení, jen když 
se mi to zrovna hodí, vzpomenu si, či to potřebuji. Chci být ve spojení neustále. Přál bych  
si,  abychom jako sbor byli  „on-line“.  Kvalita našeho připojení  na Boha jako sboru tkví 
v touze osobního napojení na Boha každého z nás. Moc bych si přál, abychom slyšeli Boží 
touhu být on-line každý ve svém životě, jak ji vyjádřil prorok Izajáš 49:16 „Hle, vyryl jsem 
si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále“.

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese…
Bůh Vám všem žehnej. sv.



Sborové služebnosti

Učitelé a učitelky dětské sobotní školy
V naší rubrice sborových služebností bychom rádi navázali na minulý díl a zůstali u 
práce s dětmi. Náplň práce učitelů sobotní školy je asi pro každého srozumitelný, 
přesto život  a zejména budoucnost sboru ovlivňuje  velmi  silně.  Stejně tak  jak 
učitelka na základní škole je pro děti přirozeným vzorem, tak i učitelka ve sboru je  
teta, která přirozeně ovlivňuje duchovní zrání našich dětí ve sboru. Předpokladem 
k vykonávání  této  služebnosti  je  tedy  v prvé  řadě  živý  osobní  život  s Bohem. 
Sebelepší metodické biblické vzdělávání našich dětí, by se míjelo účinkem, kdyby 
nebylo prožíváno učitelem. Děti mají cit pro opravdovost. Modleme se tedy za 
naše učitele a zejména za jejich vztah s Pánem Ježíšem. Druhým předpokladem je 
schopnost děti zaujmout a srozumitelně jejich věku a prostředí předat biblickou 
látku tak, aby zaseté semínko „zapadlo“. Jsme vděčni, že spolu s mnoha dětmi nás 
Bůh obdarovává bratry a sestry, kteří se podílí na duchovním budování základů 
křesťanského života našich dětí. Stejně tak je, ale důležité na adresu nás všech 
rodičů poznamenat, že prvními, i když nevolenými učiteli duchovního života jsou 
právě rodiče a jejich role nejsou schopni nahradit ani ti nejlepší učitelé a učitelky 
ve sboru. 

Vedoucí klubu Pathfinder
Většina  z toho  co  bylo  napsáno  v odstavci  výše,  platí  i  zde.  Snad  jen  s tím 
doplněním,  že  oddíloví  vedoucí  v klubu  Pathfinder  víc  učí  děti  názorným 
příkladem než teoretickými informacemi. Jsou našim dětem staršími kamarády, 
příkladem a motivací. Obdarování právě spočívá v tom, že bez ohledu na věkový 
rozdíl se dokáží k dětem přiblížit na jejich úroveň a tak být pro ně srozumitelnými. 
V naší  církvi  je  v  posledních  dvaceti  letech  dán  velký  důraz  na  motivaci  a 
vzdělávání vedoucích. Pořádají se motivační setkání, rádcovské a vůdcovské kurzy, 
na kterých nejen mladí lidé objevují své obdarování a stávají se vedoucími. Tato 
služebnost  je  víc  než  služebností  životním  posláním  a  mnoho  vedoucích  pak 
zůstává vedoucími po celý život. V našem sboru Klub Pathfinder funguje už víc 
než dvacet let a jsme vděčni za každého vedoucího, který pozitivně ovlivnil život 
našich mladých lidí a motivoval je jít cestou za Pánem Ježíšem.

Pokračování příště …



Ze života sboru
Byly zahájeny přípravy na oslavu 70. 
výročí sboru.
Modlitební setkání:
5. 10. - 17:00 – 18:00
19. 10. - 17:00 – 18:00
2. 11. - 17:00 - 18:00
Studium Bible:
5. 10. - 18:00 - 19:00 - kniha Zjevení 
kapitola 13 - S. Vaněk
19. 10. - 18:00 - 19:00 - kniha Zjevení kapitola 14 - S. Vaněk
Skupinka Ústí:
15. 10. - 16:00 (S. Vaněk), 29. 10. – 16:00
Skupinka u Hubálků: 
8. 10. - 16:00 (J. Vojvodík), 15. 10. - 16:00 (S. Vaněk), 5. 11. – 16:00
Výbor sboru: 18. 10. – 18:00
Členské shromáždění: 5.  11. - 13:00 - agenda bude na nástěnce 14 dní předem

Křest Lenka Richterová - 7. 10. - 18:00 – sál sboru Č. T.
Modlitební týden: od 5. 11 do 12. 11. 2016
BOWLING: Národní DŮM Česká Třebová
Sobota 26.11.2016      17:00 - 19:00
Sobota 11.02.2017      18:00 - 20:00
Srdečně jsou zváni děti, mládež, dospělí a senioři. Pozvěte i vaše kamarády. 
Rezervovány jsou všechny čtyři dráhy.
"Biblická soutěž" je plánovaná na sobotu 22. 10. Bohoslužba v Č. Třebové 
nebude,  jste  zváni  do  Litomyšle  do  modlitebny  CB.  Kázat  bude  br.  M. 
Harastej.  Soutěžit  se  bude  z  Markova  evangelia.  Favoritka  z  minulých 
ročníků je ze soutěže vyřazena , protože ji připravuje, a tak jsou otevřeny 
šance na vítězství .

Informace z Unie
23. 10. - mimořádná konference unie v Brně na Střední – delegát za České 
sdružení z naší oblasti je sestra Lenka Nárožná.

PROGRAM KÁZÁNÍ ŘÍJNU

1. 10. – M. Pavlík

8. 10. – K. Farkač

15. 10. – L. Beneš

22. 10. - Biblická soutěž – 
Litomyšl – P. Harastej



Narozeniny v měsíci říjnu slaví:
Patrik Farkač, Klára Hájková, Anna Kubíková, Tomáš Staš, Jan Vojvodík

Narozeniny dětí: Evička Vaňková, Ondra 
Janoušek, Toník Hubálek, Šimonek Zbořil, 
Pavlínka Svatá, Markétka Hermanová, 
Davídek Horák

Žalm 94, 22 „Ale Hospodin je můj hrad 
nedobytný, můj Bůh je má útočištná 
skála.“

Worshipy: zkoušky se konají vždy v pátek od 17:45 hod. v sále sboru Č. T.

30. 9. zkouška NENÍ
7. 10. křest Lenka - sejdeme se v 
17:00
14. 10. zkouška JE
21. 10. zkouška NENÍ
28. 10. zkouška NENÍ (státní 
svátek, podzimní prázdniny)
4. 11. zkouška JE
11. 11. zkouška JE

18. 11. zkouška JE
25. 11. zkouška JE
2. 12. zkouška JE
9. 12. zkouška JE
16. 12. zkouška NENÍ
sobota 17. 12. - od 13:00 - 14:30 
zkouška, 15:30 zvuková zkouška 
ve Žluťáku, 16:30 koncert
23. a 30. 12. zkouška NENÍ

Těšíme se na páteční zkoušky.  Daniela a Lenka

Ze života církve
Setkání rady Pardubického okrsku
V sobotu 24. září proběhlo již druhé setkání rady Pardubického okrsku. Za 
náš sbor se zúčastnili  bratři  Roman Černý a Samuel  Vaněk.  Tajemníkem 
sdružení byla představena koncepce fungování okrsků na Českém sdružení. 
V zájmu větší efektivní spolupráce byla provedena reorganizace okrsku a 
tak  z dosavadních pěti  máme dnes 7  okrsků.  V podstatě  byly  rozděleny 
Severočeský  a  Východočeský  okrsek.  Dále  proběhla  volba  nového 
vedoucího okrsku. Zvolen byl náš kazatel br. Samuel Vaněk. Zástupci sboru 
se také dohodli na zájmu příští rok uspořádat společné okrskové setkání. 
Termín bude včas oznámen.



CESTOMÁNIE

Listopadové události v r. 1989 přinesly do životů Čechoslováků celou řadu 
pozitiv. Dovolte mi zmínit jednu z nich, a sice svobodu cestování. A tak se 
stalo, že Balaton v Maďarsku, písečné pláže v Sozopolu, či ostrov Rujána 
byly vystřídány za západoevropské či exotické destinace (i když proti výše 
zmiňovaným autor článku nic nemá J).

Obliba  televizních  či  rozhlasových  cestovatelských  pořadů,  či  přeplněná 
parkoviště na tuzemských letištích, jenom potvrzují fakt, že i po 27 letech 
jsme se stále nenabažili  poznávání míst, která překračují  hranice našeho 
státu. A tak by se chtělo říci, že vedle rčení: "Co Čech, to muzikant", by se 
mohlo  přidat  i  cestovatel.  A  proč  taky  ne.  Vždyť  Pán  Bůh lidem stvořil  
překrásnou zem, která po mnoha moudrých, ale žel i bláznivých zásazích ze 
strany lidí, nabízí stále místa, která jsou tak říkajíc dech beroucí.

Na  některá  z  těchto  míst  bych  vás  rád  jménem  našich  hostů  pozval. 
Připravujeme  v  období  listopad  2016  –  březen  2017  čtyři  setkání,  při 
kterých budeme mít možnost podívat se na místa jako Mexiko, Kanada, 
Rusko a Izrael. Věřím, že přijmete naše pozvání na cestovatelská setkání v 
naší  modlitebně  a  přijdete  si  poslechnout  vyprávění  lidí,  kteří  byli 
očarováni  právě  těmito  zeměmi.  Přesné  termíny  a  časy  budou  včas 
oznámeny. První CESTOMÁNIE je předběžně plánována na 12. 11. 2016. 

Přeji hezký barevný podzim a cestovaní ZDAR . David

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.)

mailto:vojvma@seznam.cz

