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Slovo kazatele
Zjevení  Janovo  14,  12   “Zde  se  ukáže  vytrvalost  svatých,  kteří  zachovávají  Boží  
přikázání a věrnost Ježíši.“

Milí  členové  naší  sborové  rodiny,  rád  bych  vás  v úvodu  čtení  nového  vydání 
Pražce pozval ke krátkému zamyšlení. Na nedávném setkání kazatelů jsme byli seznámeni 
se zajímavou statistikou. Ta prozradila informaci o naší církevní rodině, kterou zas až tak  
často nevnímáme. Velmi pravidelně sledujeme, jak církev roste,  zajímáme se kolik  má 
církev členů a jak tento stav utěšeně narůstá. Tato informace byla tentokrát doplněna 
ještě  o  je-den  údaj.  Církev  v Českém  sdružení  má  cca  3000  členů,  ovšem  z toho  je 
aktivních  členů  navštěvující  bohoslužby  a  zapojujících  se  do  sborového  života  sotva 
polovina. V našem sboru toto číslo neaktivních členů není až tak vysoké, přesto mě vede 
k zastavení  a  přemýšlení.  Je  snad  problém  v nás,  kteří  jsme  součástí  církve  a  kteří 
„zůstáváme“, nebo žijeme v době, která tak silně útočí na člověka, že víra lidí velmi rychle 
vadne? A co my a teplota naší víry – těch „chodících“ do sborového společenství.

Není v tuto chvíli smyslem těchto řádků najít odpověď. Nebo ukázat prstem kdo a 
co  za  to  může.  Rád  bych,  abychom  jednoduše  věděli,  že  jsou  kolem  nás  lidé,  kteří  
z nějakého důvodu se naší sborové rodině vzdalují. Je důležité si toho všímat a za tyto lidi 
se modlit. Nezvyknout si jednoduše na to, že už je zde nevidím. Ať už v  zdůvodnění jejich 
vyčlenění  se z rodiny víry je  cokoliv,  fakt  jejich nepřítomnosti  je  připomínkou toho, že 
prochází obdobím, kdy naše modlitby potřebují víc než kdykoliv jindy. I když se zdá, že 
jejich místa ve sborech dávno vychladla, bylo by chybou, kdyby vychladli i v našich srdcích. 
Na poli zápasu o každého z nich Bůh počítá s našimi modlitbami a s naším zájmem o ně. 

Druhá  rovina  přemýšlení,  kterou  mi  toto  zamyšlení  předkládá  je  uvědomění 
si vlastní  zkušenosti  víry.  Možná,  že  právě  žijeme  v době,  kdy  víc,  než  kdykoli  jindy 
zaznívají slova Janova Zjevení: „Zde se ukáže vytrvalost svatých“. A tak si kladu otázku, jak 
je  na tom má víra?  Jak  je  „odolná“?  Jak  úzký  je  můj  vztah  s Ježíšem Kristem,  abych 
překlenul složité situace, se kterými život v této době a v mé vlastní zkušenosti přichází a 
přijde? Domnívám se, že tento text má za úkol připomenout nám potřebu držet se Ježíše  
Krista stůj co stůj. Prohloubit s ním vztah modlitbou, časem u Božího slova a každodenním 
odevzdáváním se. Bůh si přeje, aby naše zkušenost víry byla světlem a majákem, pro kaž-
dého, kdo to potřebuje. Chceme-li zápasit za ty, jejichž místa v církvi jsou prázdná, pak 
musíme v prvé řadě prožít živé a nové přichycení se ke Kristu my sami. To, že se ukáže 
vytrvalost svatých, není ctností vykoupených, ale zjevení Boží milosti, kterou se křesťan 
musí chopit, pokud chce, aby jeho křesťanství a živý vztah s Bohem neutonul ve složitosti 
dnešní doby. 

Chtěl bych tedy nás všechny pozvat k vytrvalosti. K vytrvalosti v modlitbách za li-
di, kteří jsou našemu společenství vzdáleni anebo se vzdalují. K vytrvalosti naší vlastní víry, 
navzdory tomu, že církev je chybující.  K vytrvalosti v modlitbách a prohlubování vztahu 
s Kristem.  K vytrvalosti  proto,  protože  věříme v Boha,  který  to  s námi  nevzdává,  který 
ve své vytrvalosti k nám je obrovským příkladem. Věřím, že i na životě nás zde ve spole-
čenství  Církve adventistů v České Třebové se  tato vytrvalost  ukáže jako světlo,  které  i 
ostatní přivede k Ježíši Kristu. Samuel Vaněk, kazatel

http://biblenet.cz/b/Rev/14#v12


Sborové služebnosti

Traktátník
      V pokračování našeho miniseriálu o služebnostech v našem sboru nám 
zbývá představit ještě několik praktických služebnosti. Tou první je služba 
traktátníka.  V  našem  sboru  tak  nějak  neodmyslitelně  je  spojena  se 
jménem bratra Bohuslava Hermana. Už jsme si zvykli na to, že vždy a včas 
máme připraveny úkoly  sobotní  školy,  adventy,  přednášky modlitebního 
týdne či  nová vydání  knih  z  našeho nakladatelství.  Jsme vděčni  za tuto 
službu a je dobré si uvědomit že i zde se skrývá čas, obětavost a ochota 
sloužit. 
Knihovník
      S knihami je spojená i další služebnost, a to je služebnost knihovníka. 
Nevím nakolik kdo z nás využívá možnost zapůjčení si  různých knih naší 
sborové knihovny,  ale  je  věříme,  že  je  tato příležitost  bude čím dál  víc 
využívána. V našem sboru se sestry Ludmila Rašnerová a Anežka Nenovová 
nedávno  pustili  do  zpřehlednění  nabídky  a  podrobné  katalogizace  a 
aktualizace  sborové  knihovny.  Díky  tomu  je  nyní  přehled  o  obsahu 
knihovny, a navíc sestry dbají o to, aby knihovna byla postupně bohatší o 
nové a hodnotné tituly. I jim jsme vděčni za jejich službu.

Ze života sboru
Modlitební setkání: 
   2. 11. - 17:00 - 18:00
16. 11. - 17:00 - 18:00
30. 11. - 17:00 - 18:00
Studium Bible:  
2. 11. - 18:00 - 19:00 - kniha Zjevení 
kapitola 15 - S. Vaněk
16. 11. - 18:00 - 19:00 - kniha Zjevení 
kapitola 16 - S. Vaněk
30. 11. - 18:00 - 19:00 - kniha Zjevení kapitola 17 - S. Vaněk
Skupinka Ústí:     5. 11. - u Przywarů - 16:00 (S. Vaněk)

   26. 11. - 16:00 (S. Vaněk)
Skupinka u Hubálků: 
12. 11. - 16:00 (R. Černý), 3. 12. - 16:00 (S. Vaněk)

PROGRAM KÁZÁNÍ 
LISTOPADU

5. 11. – br. Vaněk

12. 11. – br. Černý

19. 11. – br. Vojvodík

26. 11. – br. Vaněk 



Výbor sboru: 15. 11. – 18:00 
Členské shromáždění: 5.  11. - 13:00 – agenda je vyvěšena na nástěnce 

Modlitební týden: od 5. 11 do 12. 11. 2016 – setkání bude ve sboru 6. – 
10. 11. od 18:00 hodin, 11. 11. setkání od 17:00 hodin
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.
Podvečer deskových her: 10.  12. - 16:00 – ve sboru
CESTOMÁNIE: 12.  11. - 16:00 - D. Krapková – Mexiko, 21. 1. - 16:00 - J. Šlosárek

Informace z Unie:
23. 10. - mimořádná konference unie v Brně na Střední – delegát sestra 
Lenka Nárožná. Informace z konference sestra Lenka předá osobně. Máte 
možnost  k osobním  rozhovorům.  Další  informace  najdete  na  webu 
www.casd.cz.
Narozeniny v měsíci listopadu slaví:
Bohuslav Herman
Narozeniny dětí: 
Rudík Svatý
Žalm 92, 13 „Spravedlivý roste jako 
palma, rozrůstá se jako libanónský 
cedr.“
Worshipy: zkoušky  se  konají  vždy 
v pátek od 17:45 hod. v sále sboru Č. T.
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.



Má být křesťan ekolog?

Většina křesťanů řeší zejména svůj vztah k Bohu a k lidem, 
kteří kolem něj žijí, tedy k jeho bližním. Ale nejsou to pouze 
lidé,  kteří  nás  obklopují.  Jsme  součástí  stvoření,  přírody. 
Proto je škoda, že většina křesťanů svůj vztah k přírodě příliš 
neřeší. Nebo, abych křesťanům úplně nekřivdil, možná ho i 
řeší,  ale  z křesťanského  hlediska  ho  nevnímají  za  až  tak 
důležitý. 
Jsem  přesvědčen,  že  upřímný  křesťan  by  měl  hledat  správný  vztah  a  postoj 
k prostředí, ve kterém žije. Stejně tak, jako hledá správný vztah k Bohu a druhým 
lidem.  Je  jisté,  že  jednotlivec  je  jen „kapkou v moři“  a  sám globální  spotřebu 
neobnovitelných zdrojů a množství odpadů a škodlivých látek v životním prostředí 
nesníží.  Ale stejně, jako se skrze nás neobrátí celý svět, a přesto můžeme šířit 
zprávu o Bohu v okruhu našeho vlivu, tak se můžeme snažit snížit naši spotřebu a 
množství odpadů sami za sebe. 
Pokud nehledíme na spotřebu energií a neobnovitelných zdrojů, a je nám jedno 
kde skončí  odpad,  tak  jsme v podstatě  sobečtí.  Naše  planeta  má totiž  danou 
kapacitu,  není  nafukovací.  Například,  jestliže  spotřebujeme  většinu 
neobnovitelných  zdrojů  energie,  pitné  vody  apod.  ve  vyspělých  zemích, tedy 
v USA a Evropě, na rozvojové země už toho moc nezbude. A tak se projeví naše 
sobectví,  nechceme  slevovat  ze  svého  standardu,  nehledíme  na  spotřebu, 
na množství odpadů. 
Jak zjistím, jak na tom jsem? Na stránkách  www.hraozemi.cz si lze vypočíst tzv. 
ekostopu,  což  je  jednotka,  která  představuje  pomyslnou  plochu  v hektarech, 
kterou potřebuje konkrétní jedinec pro zabezpečení svého stylu života (spotřeby). 
Co tedy můžeme dělat prakticky? Je dobré přemýšlet o své spotřebě, neplýtvat 
vodou,  omezit  cestování,  když  je  možnost,  kupovat  raději  místní  produkty, 
používat úsporné zdroje světla, třídit odpad, omezit konzumaci masa atd. Na in-
ternetu a v dalších mediích lze najít spoustu dalších doporučení.    
Už na začátku Bible Bůh vytyčil člověku jeho úkoly: Genesis 2:15 „Hospodin Bůh 
postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil“.
Máme naši zemi obdělávat – tedy získávat z ní prospěch, ale i střežit čili starat se 
o ni.
Snažme se žít šetrně k naší planetě, životnímu prostředí. Podpoříme tím náš vztah 
k Bohu,  protože  ukážeme,  že  si  vážíme  jeho  darů.  Ukážeme  také,  že  nejsme 
sobečtí a nebudeme bezohledně čerpat přírodní zdroje na úkor druhých – ať už 
lidí nebo i zvířat a rostlin. Věřím, že Pán Bůh nás k tomu vede. TS



Něco pro děti:

Pomoz pastýři  shromáždit všechny ovečky a dovést je do bezpečí.  Začni 
u pastýře a postupně spoj VŠECHNY ovečky tak, aby čára končila ve vchodu 
do ohrádky. Dej pozor, aby se tvoje tužka nedotkla žádné kytičky.

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

