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Slovo kazatele
Milí  čtenáři  Pražce,  v dalším úvodníku nového čísla,  stejně jako v předešlých,  by mělo 
„zaznít“ slovo kazatele. Vždy, když skládám jednotlivé řádky dohromady, tak si přeji, aby 
se  nejednalo  tak  o  slovo  kazatele,  jako  o  Boží  slovo.  Boží  povzbuzení,  zastavení  a 
nasměrování pro každého, kdo si ten čas pro čtení našeho bulletinu najde. Rád bych tedy i 
dnes do těchto několika řádků vtiskl něco, co se mi honí hlavou, nad čím přemýšlím a zač 
se snažím modlit. Pojmenujme to hned, a to rovnou slovy Písma. Ježíš na adresu dosud 
ještě ne zas tak obráceného Petra, o to víc sebevědomého, pronesl tato slova: Lukáš 22,32 
Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš buď posilou svým 
bratřím.

Nevím  jak  kdo  z vás,  ale  já  osobně  často  vnímám  okamžiky  ve  svém  životě, 
o kterých bych mohl říct, že jsou selhávání víry. Lépe řečeno ne tak často jak bych měl, ale 
zpětně se člověk čas od času ohlédne a snad pod vlivem Božího Ducha může vidět svá 
vlastní selhávání a omyly. Snad mnozí z vás se s podobnou zkušeností a vnímáním může 
ztotožnit  i  v kontextu vlastní  duchovní  zkušenosti.  Samozřejmě, díky  Bohu za  milost  a 
odpuštění, ale čím dál víc toužím, aby se tak stávalo co nejméně, aby moje víra byla stálá  
bez kdoví jakých výkyvů a selhávání. Jestli prožíváš podobný duchovní zápas, pak věnuj  
ještě několik minut přečtení zbývajících řádků a modlitbě. 

Selhávání víry je součást zkušenosti křesťana a nevyhnul se jí ani sám učedník  
Petr. Ježíš zcela určitě o jeho selháváních věděl vše. Znal jeho strach ukrytý pod falešnou 
sebejistotou. Znal okamžiky, kdy tato selhání vyplavou na povrch včetně toho známého 
kohoutího zakokrhání.  A  proto se  modlí  a  zápasí  za  Petra  v jeho selháváních.  Je  tedy 
Petrovo  selhání  či  zapření  nevyslyšením  Ježíšovy  prosby?  Určitě  ne.  Ježíšova  prosba 
ovšem Petra přenáší přes jeho selhání do budoucího uzdravení. Je laskavou rukou nesoucí 
Petra ve chvíli, kdy strach a sobectví se doslova vyvrhnou ven v paprscích plápolajícího 
ohně slovy: „Neznám jej, nic nemám s tímto člověkem společné“. Kdyby jej Bůh: v tuto 
chvíli nenesl, jen stěží by se setkal Petrův pohled s odpouštějícím Ježíšovým pohledem. 

Stejně tak jsem si jist, že máme modlitebníka v Ježíši Kristu, chcete-li přímluvce. 
Stejně tak i  my v čase  našich  selhávání  máme někoho,  kdo nás  nese.  Stejně tak jako 
Petrovi  i  nám  patří  Ježíšův  odpouštějící  pohled.  Jak  tedy  přežít  naše  selhávání?  Mít 
modlitebníka, mít Krista, který za mě prosí. Osvojit  si  modlitbu: „Pane nes mě v mých 
selháváních, pros za mne, ať má víra nezmizí, chraň mne před selháváním, a kdyby i přišlo, 
dej, ať se setkám s Tvým odpouštějícím pohledem.“

Náš  stále  rostoucí  vztah  s  Kristem  je  zárukou  toho,  že  naše  selhávání  nás 
duchovně  nezabije,  že  v případě  našich  selhávání  se  i  náš  zrak  potká  s Kristovým 
odpouštějícím  pohledem.  Náš  vztah  s Kristem  je  ale  také  zárukou  toho,  že  našich 
selhávání bude stále méně. Máme modlitebníka tam v nebesích, snad mě napadá, nestálo 
by za to mít i zde na zemi někoho, kdo se za mě modlí, nebo za koho se modlíme my? Přeji  
nám všem, aby našich selhávání bylo stálé méně, přesto když se stane, abychom vždy 
našli Ježíšův odpouštějící pohled. Bůh vás hluboce požehnej. 

Samuel Vaněk



Ze života sboru

Modlitební setkání:
8. 2. - 17:00 - 18:00
22. 2. – 17:00 – 18:00
Studium Bible:
8. 2. - 18:00 - 19:00 – Zj. 21
22. 2. – 18:00 – 19:00 – Zj. 22
Skupinka u Hubálků:
11. 2. - 16:00 
25. 2. - 16:00 
Skupinka Ústí: 
4. 2. - 16:00 – Mateřské centrum Medvídek – Ústí nad Orlicí
18. 2. – 16:00 - Mateřské centrum Medvídek – Ústí nad Orlicí
Výbor sboru: 21. 2. – 17:00
Křest Josefa Osmíka: 24. 2. nebo 3. 3. (termín bude ještě upřesněn)
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: 4. 3. 2017 - 16:00 – RUSKO – L. Drahoňovský
Setkání přípravného výboru k 70. výročí sboru:
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 17. 6. 2017 – kázání R. Jonczy.
Východočeská biblická konference se koná 20. 5. 2017 Malá scéna, Česká 
Třebová - host J. Paulien
Rodinná bohoslužba 29. 4. 2017 ve sboru Pardubice
Týden  manželství 13.  –  19.  2.  2017  –  v rámci  této  akce  bude  „Sobota 
věnována týdnu manželství“ – 25. 2. 2017 – dopoledne tématické kázání a 
odpoledne  (13  hod.)  zaměřené  na  manželství  pod  vedením  manželů 
Slaninových.
Sborová dovolená: Chata Karolína, zatím dva termíny: ① 30. 7. - 6. 8., ② 
13. - 20. 8.

program kázání ÚNOR

  4. 2. – br. Samuel Vaněk 

11. 2. – br. Jan Vojvodík

18. 2. – br. Karel Farkač

25. 2. – br. Samuel Vaněk

  4. 3. – br. Samuel Vaněk
                                 v 9:00



Narozeniny v měsíci únoru slaví:
Dušan Przywara, Ruda Svatý, Barbora Synková
Narozeniny dětí:
Kristýnka Hájková, Adámek Vaněk

Žalm 13, 6 „Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad 
tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.“

Worshipy: zkoušky se konají vždy v pátek od 17:45 hod. v sále sboru Č. T.
Těšíme se na páteční zkoušky. Daniela a Lenka

Pathfinder klub pro děti: 
Každý čtvrtek od 16:45 hod. 
budova sboru Č. T. Setkání 
dětí pod vedením zkušených 
vedoucí. Děti se rozvíjí ve 
fyzické, duševní i duchovní 
oblasti. Jezdí se na víkendové 
akce a tábory. Pro každé dítě, 
které hledá bezva kamarády, 
dobrou partu je klub 
Patfinder výbornou volbou.

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.)


