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Slovo kazatele

ŽALM 90,12 „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.“

Milí čtenáři. Společenství, které je naši duchovní rodinou, se blíží kulaté 
sedmdesáté narozeniny.  Přípravy jsou v plném proudu, celá slavnost už začíná 
míst svou konkrétní podobu, a tak se můžeme jen těšit. Sedmdesátiny v životě 
člověka jsou důvodem k zastavení, ohlédnutí se, možná rekapitulaci. Každý z nás 
na nějakých sedmdesátinách byl, někteří je i sami slavili. Ať tak či tak, podobné 
příležitosti nás nutí k zastavení a přemýšlení nad časem a našem místě v něm. Čas 
je dar. Jeho hodnota není daná ani tak délkou jako kvalitou, kterou do něj během 
našeho života se pokusíme vložit. Dovolte mi, abych citoval jeden zajímavý výrok 
z Bible. V knize Žalmů si můžeme přečíst tuto modlitbu. „Nauč nás počítat naše 
dny, ať získáme moudrost srdce.“

Ať  rok  či  několik  desítek  let,  každý  z nás  má  a  také  zanechá  v tomto 
společenství  kus  sebe.  Jsme  součástí  času,  který  náš  Bůh  svěřil  našemu 
společenství, a tedy každému z nás, kdo jsme jeho součástí. Nejen vzpomínáme 
na to, co bylo, ale, a to je hlavní, každým dnem v tomto společenství dějiny sami 
píšeme.  Byl  nám dán  čas,  abychom se  zapsali  do  historie,  abychom  vytvářeli 
dějiny, abychom dnům, které se množí jeden za druhým, jako buňky v těle, dali 
hodnotu. A tak se může stát, že čas znehodnotíme, nebo naopak naše dny budou 
hodnotou,  která  se  vepíše do dějin.  Možná ne těch,  které  budou v budoucnu 
podkladem pro vytvoření učebnic dějepisu, ale do dějin našich nejbližších, našich  
dětí, našich sousedů, přátel, bratra či sestry ve sboru, ale třeba také někoho, koho 
vůbec neznáme, akorát jsme něčím obohatili  jeho život, třeba jen na okamžik. 
Prosba vyslovená autorem citovaného textu je touhou být tím, kdo čas a tím i  
dějiny naplní hodnotami, pro které stojí za to žít. Které to jsou? Snad vlídné slovo, 
povzbuzení, pohlazení, dobrý čin, úsměv, odpuštění, soucit, pomoc, víra či umění  
stát za pravdou a postavit se bezpráví a lži.

Velmi pravděpodobně každý z nás budeme slavit nějaké narozeniny. Ať už 
své vlastní, někoho, kdo nám je blízký, nebo právě naše společné „sedmdesátiny“.  
Nejsou právě tyto události okamžikem, kde jako by zaznívala otázka toho, kdo je 
Pánem času. „Jak si se zapsal do dějin?“ Zhojilo to někomu duši, nebo spíš zranilo 
srdce. Ať už přijdeme k jakékoli odpovědi, mám pro vás dobrou zprávu. Jestli jsi 
přečetl tento článek, pak to znamená, že máš novou úžasnou příležitost vzít pero  
svého života  a  něco  krásného vepsat  do  života  lidí  kolem,  se  kterými  ses  ne 
náhodou  potkal  v čase,  který  Ti  byl  dán,  a  ne  náhodou  ses  s nimi  potkal 
v duchovní rodině, které říkáme náš sbor.

Kazatel Samuel Vaněk



Ze života sboru
Modlitební setkání:
19. 4. – 17:00 – 18:00
3. 5. – 17:00 – 18:00
Studium Bible: 
5. 4. - 18:00 - 19:00 - list Římanům - 1. část - S. Vaněk
19. 4 - 18:00 - 19:00 - list Římanům - 2. část - S. Vaněk
3. 5. - 18:00 -19:00 - list Římanům - 3. část - S. Vaněk
Skupinka u Hubálků: 8. 4. - 16:00 
Výbor sboru: 18. 4. – 18:00
Křest Josefa Osmíka: 7. 4. v 17:00
V případě příznivého počasí bude celá slavnost křtu venku u Štěpánkova 
pramene, v případě nepříznivého počasí ve sboru.
CESTOMÁNIE: 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
Je  vyhlášená  průběžná  sbírka  ke  krytí  nákladů  spojených  se  slavnostní 
bohoslužbou k  oslavě 70.  výročí  sboru.  Prosíme,  aby příspěvky do této 
sbírky byly předávány přímo pokladníkovi sboru.
Prosíme o poskytnutí materiálů z historie sboru.
Zároveň prosíme ochotné sestry a bratry, kteří by se chtěli  podle svého 
obdarování  podílet  na  přípravách  a  na  vlastním  průběhu  slavnostní 
bohoslužby, aby se přihlásili u někoho z přípravného výboru (K. Farkač, M. 
Fogl, P. Farkač, L. Nárožná, R. Černý, M. Vojvodíková ...). Oblasti, v níž by 
našli uplatnění jsou: program dopoledne, odpoledne, programy pro děti, 
občerstvení, příprava - výzdoba sálu případně foyeru apod.
Setkání přípravného výboru: 5. 4. v 17:00, další operativně podle potřeby.
Východočeská biblická konference 20. 5. Malá scéna, ČT - host J. Paulien
Rodinná bohoslužba 29. 4. v pardubické modlitebně Církve bratrské.
Pozvánka na:
Veřejné čtení Bible: 12. 4. 13:30 - 16:30 - Staré náměstí.
Přihlášení na:  http://1url.cz/JIbh 
Ekumenické putování městem na motivy Ježíšovy poslední cesty: 14. 4. - 
začátek je ve 14:00 na Starém náměstí, další zastavení jsou u nádraží ČD, 
Nové  náměstí,  Billa,  Žluťák,  park  u  Gymnázia,  konec  je  u  rotundy  sv. 
Kateřiny cca v 17:00

KÁZÁNÍ

1. 4. - Beneš L.

8. 4. - Černý R.

15. 4. - Farkač K.

22. 4. - Vaněk S.

29. 4. - Beneš L.

http://1url.cz/JIbh


Narozeniny v měsíci dubnu slaví:
Renata Farkačová, Miroslav Gregar, Eva Hermanová, Jitka Hubálková, Karel 
Klacl,  Monika Lipenská,  Marcela Richterová,  Daniela  Šlechtová,  Markéta 
Vojvodíková, Eliška Zahrádková.
Narozeniny dětí: Káťa Hájková, Danek Bouška
1. Janův 4, 16  „Také my jsme poznali  lásku, 

kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh 
je  láska,  a  kdo  zůstává  v  lásce,  v  Bohu 
zůstává a Bůh v něm.“

Worshipy: zkoušky se konají vždy v pátek od 17:45 hod. v sále sboru Č. T, 
kromě 7. 4.,kdy je křest. 
Worship  v  Březové nas  Svitavou: 6.  nebo 7.  5. (dle  možností  zpěváků  a 
hudebníků)                               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.)


