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Slovo kazatele

Pomalu roztál sníh a já si všiml rašících sněženek. Je tady jaro 
konečně. Možná by kdejaké dítě odhodlaně nesouhlasilo. Taky 
jsem patřil mezi ty děti, které vymýšlely, jak zachovat „život“ 
sněhuláka  do  další  zimy  a  jarní  tání  chápali  jako  vetřelce 
narušující přece to nejlepší roční období. Dnes už to vidím tak 
nějak opačně. Když je sníh déle než týden, už tak toužebně očekávám nástup jara,  
že kdyby bylo na mě, tak bych vlastně zimní měsíce ani nepustil ke slovu. Vlastně 
jsem si uvědomil, že přichází jaro, když jsem mezi zbytky sněhu viděl statečně 
rašit sněženky. A díky sněženkám se mi vybavil jarní Ježíšův výrok, který zapsal  
Matouš  ve  svém  evangeliu.  Matouš  24,32.33  „Od  fíkovníku  si  vezměte 
poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, 
až  toto  všecko  uvidíte,  vězte,  že  ten  čas  je  blízko,  přede dveřmi“.  Tento 
jarní výrok ujišťuje o jistotě Ježíšova návratu. 

U rašících sněženek jsem si tedy uvědomil hned několik věcí. Hned 
ta první.  Chci už domů. Zima lidského utrpení,  bolesti,  loučení a nejistoty 
dle mého názoru už naplnila číši. Nevím kolik kapek ještě zbývá, jen vím, že 
chci domů. Ta druhá. Mám někdy opravdu pocit, jako bychom jako křesťané 
byli  tak  pohlcení  zimou  lidských  bolestí,  že  zapomínáme  toužit  po  nebi.  
Jsme možná jako Eskymáci, kteří i  když touží po rozkvetlých květinách tak  
jen stěží se setkají se sedmikráskou. Zvykli si na chlad, zimu a sníh. Možná, 
že i my jsme si zvykli. Ne, že by víra v Ježíšův návrat přestala být páteří naší 
adventistické  teologie,  prostě  a  jednoduše  je  možná  pro  nás  příliš  vzdá-
lená.  A  tak  je  čas,  abychom  zase  začali  toužit.  A  to  celým  svým  srdcem. 
Vím, že to nejde na povel, přesto čím víc se blížíme k  Ježíši, tím víc se naše 
touha stává živou. To třetí je fakt, že Ježíš je ve dveřích. Je opravdu blízko 
bez  ohledu  na  to,  jak  subjektivně  slovíčku  blízko  rozumíme.  Každý  z nás 
jsme přede dveřmi, které se pomalu otvírají. 

Chtěl  bych  vás  s  přicházejícím  jarem  pozvat  k  revizi  naší  víry 
v příchod Ježíše Krista. Uvidíte-li první sněženky, petrklíč či pupeny stromů 
vzpomeňte  si  na  to,  že  je  blízko  a  ve  dveřích.  Ne  snad  proto,  abychom 
prožívali  strach z posledních dnů, ale abychom znovu prožili  to, proč jsme 
se  křesťany  stali.  Věříme,  těšíme  se  či  toužíme  po  setkání  s  Ježíšem. 
Doslova vyhlížíme každým dnem toho, který slíbil, že se pro nás vrátí. Tato 
touha  či  hluboká  víra  v návrat  Spasitele  byla  mezi  křesťany  vždy  jedním 
z důležitých svědectví, že se Ježíš vrátí. Přidejme se k víře našich předků a 
v rozkvetlé přírodě si znovu připomeňme, že Ježíš je blízko a ve dveřích.

Samuel Vaněk



Ze života sboru 
Modlitební setkání: 
8. 3. - 17:00 - 18:00
22. 3. – 17:00 – 18:00

Studium Bible:  
8. 3. - 18:00 - 19:00 
– úvod k listu Římanům – R. Černý
22. 3. – 18:00 – 19:00
 – list Římanům – S. Vaněk

Skupinka u Hubálků: 
11. 3. - 16:00 
25. 3. - 16:00

Výbor sboru: 21. 3. – 17:00 

Křest Josefa Osmíka: 7. 4. v případě příznivého počasí venku, v opačném 
případě v sále sboru ČT.

CESTOMÁNIE:   25. 3. - 16:00 – Rusko – L. Drahoňovský
  22. 4. - 16:00 - Izrael - Petra  a Dušan Przywarovi

OSLAVA 70. výročí sboru:
Slavnostní bohoslužba k 70. výročí sboru: 17. 6. 2017 – kázání R. Jonczy 
Členské  shromáždění  schválilo  rozpočet  na  uspořádání  slavnostní 
bohoslužby k 70. výročí sboru takto: 20 000,- sbor, 6 000,- sbírka během 
bohoslužby, 15 000,- průběžná sbírka na oslavu 70. výročí sboru.
Také bylo odsouhlaseno místo konání slavnostní bohoslužby a to Velký sál 
Kulturního centra.
Zároveň  vyhlásilo  výše  zmíněnou  průběžnou  sbírku  ke  krytí  nákladů 
spojených se slavnostní bohoslužbou k oslavě 70. výročí sboru. Prosíme, 
aby příspěvky do této sbírky byly přímo předávány pokladníkovi sboru.
Stále prosíme o poskytnutí materiálů z historie sboru.

Východočeská  biblická  konference: 20.  5.  2017  Malá  scéna,  ČT  -  host 
J. Paulien

Rodinná bohoslužba: 29. 4. 2017 ve sboru Pardubice

program kázání BŘEZEN

4. 3. – br. Samuel Vaněk 
11. 3. – br. Stanislav Slanina

18. 3. – br. Tomáš Staš
25. 3. – br. Samuel Vaněk VP

1. 4.  – br. Roman Černý



Narozeniny v měsíci březnu slaví:
Daniela  Stašová,  Alena  Balousová,  Jiří  Hájek,  Lucie  Janoušková,  Jitka 
Karabinošová, Věra Klaclová

Narozeniny dětí: Honzík Kopecký, Drahuška Zahrádková, Elenka Zbořilová, 
Míša Synková, Lukáš Knytl

Římanům 5, 5 „A naděje 
neklame, neboť Boží láska je 
vylita do našich srdcí skrze 
Ducha svatého, který nám byl 
dán.“

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.)


