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Slovo kazatele

Milí přátelé, jako křesťan, adventista jsem se v podstatě narodil. Mnozí máte podobnou 
zkušenost, jiné si Pán Ježíš našel jiným způsobem. Všechny nás spojuje ovšem fakt, že 
jsme se narodili v zemi, kde být křesťanem není až tak zvláštní. Vždyť i naše, jak se často 
poznamenává, ateistická země, se křesťanských kořenů v kultuře neštítí, ale když se jí to 
hodí, pak se dokonce k nim i hlásí.  A tak možná díky jistému skleníku svobody a bezpečí si 
ani neuvědomujeme, jak velkou milostí jsme nezaslouženě obdarováni. Jako by na poušti 
plné lidí umírajících žízní jsme měli vody tolik, že si jí můžeme dokonce napustit bazén. 
Na sklonku právě uplynulého roku jsem byl v místech, kde Kristus položil základy našeho 
spasení. Přesto je to dnes poušť, a to na některých místech doslova, ale zejména toto  
slovíčko chci použít jako metaforu. Přichází zde tisíce lidí, aby hledali toho svého Boha. 
Jedni v chrámech, druzí v mešitách, další v doteku kamenů připomínajících zašlou slávu 
pradávného Izraele. Zda naleznou, to už je jejich příběh. V tomto mumraji duchovního 
tápání jsem si, ale uvědomil několik věcí, které mě vedou k zamyšlení, zda má víra není 
mnohdy zahalena samozřejmostí. 
Tak za prvé, jaké mám „štěstí“, že nemusím hledat Boha všude možně, ale že si Bůh našel  
mě. Nijak jsem si to nezasloužil, ale na pozadí tisíců tápajících poutníků, jsem si znovu 
uvědomil, jak velkou milostí jsem obdarován. Proč zrovna já, kde jsem si to zasloužil, že 
věřím milujícímu laskavému Bohu, který se v ponížení Ježíše Krista ke mně sklání, bere mě 
za ruku, aby mě přitáhl k sobě a zachránil. 
To  druhé,  jak  je  osvobozující,  že  můj  duchovní  prožitek  nespočívá  v  doteku  kamene 
„autentického místa“,  ale  v přítomnosti  živého Krista  v našich  životech.  Že  pro setkání 
s Bohem nemusím vykonávat  poutě,  ale jen přijmout prostý fakt,  který nic nestojí,  že  
Kristus je živý a chce být přítomen ve mně. 
A to třetí, to jsem prožíval s jistým pocitem bolesti. Kolik lidí 
na tomto světě Krista nezná a ve své přirozené touze po Bohu 
podléhají  náboženstvím,  filozofiím  či  praktikám,  které  jim 
spásnou  zkušenost  s obětujícím se  Kristem doslova zastřou. 
Není snad každá vteřina na tomto světě vlastně svědectvím o 
laskavém Bohu, který čeká? Proč jsme tady? Abychom čekali 
na Krista,  ano,  ale možná abychom čekali  s Kristem a spolu 
s ním zápasili o život třeba jen jednoho člověka, který by mohl 
poznat  živého  a  laskavého  Boha,  který  z naprosto  mi 
neznámých důvodů se mě dal poznat. 
Milé sestry a bratři. Máme před sebou další rok. Stejně jako 
předešlé roky je i  tento znovu projevem Boží  milosti.  Důkazem laskavého a milujícího 
Boha,  který  zápasí  o  člověka.  Přál  bych Ti,  každému z nás,  abychom víc,  než  kdy  dřív 
pocítili, jak velkou milost prokázal nám Bůh, že se nám dal poznat. Dnes si dovolím přidat 
jeden citát, který ačkoli jej můžeme najít i v Lukášově evangeliu, budu citovat z dřevěných 
dveří zahradního hrobu v Jeruzalémě. „Není zde, protože byl vzkříšen.“

Samuel Vaněk



Ze života sboru 
Modlitební setkání: 
11. 1. - 17:00 - 18:00
25. 1. – 17:00 – 18:00

Studium Bible:  
11. 1. - 18:00 - 19:00 – Zj 19
25. 1. – 18:00 – 19:00 – Zj 20

Skupinka u Hubálků: 
14. 1. - 16:00 (S. Vaněk)
28. 1. - 16:00 

Skupinka Ústí: 
4. 2. - 16:00 – Mateřské centrum Medvídek – Ústí nad Orlicí

Výbor sboru: 17. 1. – 17:00 

BOWLING: Národní Dům Česká Třebová, 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.

CESTOMÁNIE: 21. 1. 2017 - 16:00 - J. Šlosárek

Setkání přípravného výboru k 70. výročí sboru: 
9. 1. - 17:00 - prosíme o poskytnutí fotografií a dalších materiálů z historie 
sboru. Vždy označeno popiskem, o jakou se jedná akci, kdo je na fotografii 
a v jakém roce byla pořízena. Naskenujeme a vrátíme majiteli. Fotografie a 
podklady  předejte  Markétě  Vojvodíkové.  Slavnostní  bohoslužba  k  70. 
výročí sboru 10.   6. 2017

Východočeská biblická konference se koná 20. 5. 2017  - host J. Paulien.

Rodinná bohoslužba 29. 4. 2017 ve sboru Pardubice.

Ekumenické bohoslužby:  vždy od 18:00 hodin
úterý    17. 1. kde: ČCE        –  kdo: Miloš Kolovratník
středa  18. 1. kde: ČSCH      –  kdo: Samuel Vaněk
čtvrtek 19. 1. kde: ŘC (fara) –  kdo: Rostislav Staněk
pátek   20. 1. kde: CB           –  kdo: Kamil Vystavěl
sobota 21. 1. kde: CASD      –  kdo: Lidmila Kokuczková

program kázání LEDEN

7. 1. – br. Samuel Vaněk – 

novoroční bohoslužba

14. 1. – br. Libor Beneš

21. 1. – br. Jaroslav Šlosárek

28. 1. – br. Roman Černý

4. 2.  – br. Samuel Vaněk



Deset  dnů modliteb za vylití  Ducha svatého: 11.  -  21.  1.  -  téma "Živá 
svatyně", materiály na:http://www.casd.cz/deset-dnu-modliteb-bude-mit-
tema-ziva-svatyne/ případně zašle e-mailem nebo vytiskne R. Černý.

Narozeniny v měsíci lednu slaví:
Romana  Boušková,  Miroslav  Fogl,  Marie  Frišová,  Petr  Herman,  Lenka 
Nárožná, Jan Pávek, Dana Raisová

Narozeniny dětí: Kubík Hubálek
Žalm 3, 9 „V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání!“

Worshipy: zkoušky se konají vždy v pátek od 17:45 hod. v sále sboru Č. T. 
První zkouška v roce 2017 je 13. 1.
Těšíme se na páteční zkoušky. Daniela a Lenka

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.)


