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Slovo kazatele 
ŽALM  80,15-16  „Bože  zástupů,  navrať  se,  shlédni 
z nebe, popatř, ujmi se té révy, kmene, který pravice 
tvá zasadila, letorostu, jejž sis vypěstoval.“

Milí čtenáři Pražce. 
Jen v několika slovech bych chtěl  Bohu poděkovat 
za  to,  že  tady  náš  sbor  je  už  70  let.  Chci  tedy 
děkovat za každého z vás, kterého Pán Bůh do toho-
to společenství pozval. Moc bych si přál, abychom 
náš sbor a sebe navzájem brali jako Velký Boží dar 
pro nás samých, ale také pro naše okolí, kam jsme 
byli před sedmdesáti lety zasazeni. Výročí, které bu-
deme slavit je vedle vděčnosti také novou příležitos-
tí, aby sis uvědomil, že tady máš své místo. Tady Tě 
Bůh postavil, aby Ti žehnal, abys byl milován, abys 
miloval,  abys  poznával  Boha,  abys  sloužil.  Tady 
v tomto prostředí můžeš poznávat Boží plán, který 
má ve Tvém životě. Tady můžeš poznávat, jakou ce-
nu máš v Božích očích. Není to náhoda, je to úžasná 
Boží milost. 

Ohlédnutí se za biblickou konferencí.
Minulý  týden  jsme  měli  příležitost  se  ponořit 
do studia  knihy  Zjevení.  Pro  někoho  nezáživné  a 
těžké téma, pro druhé zase poutavé a přitažlivé. Co 
bylo záměrem přednášejícího hosta bratra Paulina, 
nebylo ani tak vyložit knihu Zjevení, jako posluchače 
znovu přitáhnout k Písmu. A to se mu, myslím, po-
dařilo.  Jeho  přednášky  nebyly  výkladem,  ale  spíš 
sondou do této části Bible, která posluchače vedla 
k radosti  z toho,  že knize Zjevení lze rozumět. Vám všem, kteří  jste tuto 
příležitost  využili,  přeji  radost  s  porozumění  Písmu.  Pro všechny ostatní 
bude připravena nahrávka. Bibli se dá rozumět, tak proč to nezkusit. 

Kazatel Samuel Vaněk



Ze života sboru 
Modlitební setkání: 
14. 6. – 17:00 – 18:00
29. 6. – 17:00 – 18:00
Studium Bible: 
14. 6. - 18:00 - 19:00 - list Římanům 
     4. část: Ř 3 - S. Vaněk
28. 6. - 18:00 - 19:00 - list Římanům
     5. část: Ř 4 - S. Vaněk

Výbor sboru: 20. 6. – 17:00 
Kázání:
  3. 6. - S. VANĚK – VP
10. 6. - K. FARKAČ
17. 6. - R. JONCZY
24. 6. - R. ČERNÝ, 
   1. 7. -  L. ONDRÁČEK

OSLAVA 70. výročí sboru: 
Je  vyhlášená  průběžná  sbírka  ke  krytí  nákladů  spojených  se  slavnostní 
bohoslužbou k  oslavě 70.  výročí  sboru.  Prosíme,  aby příspěvky do této 
sbírky byly přímo předávány pokladníkovi sboru.
Prosíme vás  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). 
Služby, ve kterých je potřeba pomoci: 
vítání u vchodu - 2 lidi, sbírky - 2 lidi (děti), asistent - 1 člověk, přinášení  
dárků a kytiček - 2 lidi (děti), diakon sálu (šatnář) – je předpoklad, že bude 
sedět na chodbě a hlídat  odložené věci  a  dění  na chodbě – 1 – 2 lidi,  
organizace parkování - 2 - 3 lidi, obsluha prezentace - 1 člověk, asistent 
zvukaře - 1 člověk, zdravotník – 1 člověk
VAŠI POMOC OPRAVDU POTŘEBUJEME.



Noc kostelů: 9. 6. 2017 v 18:00 - 22:00 hodin
program:
18:00 - pásmo duchovních písní (Worship Česká Třebová)
19:30 - pásmo písní country a bluegrass (Přátelé)
Průběžně je možnost rozhovoru s kazatelem a prohlídka sborového domu.

Úklid sboru: přeložen na 4. 6. 2017 od 9:00 hodin

Členské shromáždění: 24. 6. v 13:30 hodin
Agenda:

• ohlédnutí za Biblickou konferencí
• ohlédnutí za 70. výročím založení sboru
• info z Petrklíče - krátký film natočený italskými filmaři
• info zahrada – viz níže - obrázek s návrhem osazení zahrady
• info klubovna mládeže - schválení rozpočtu
• info kuchyňka
• školení pro laické kazatele
• pravidla pro stavební fond Sdružení
• různé

Případné další náměty do agendy ať členové dají výboru sboru.

OBRÁZEK S NÁVRHEM OSAZENÍM ZAHRADY



Narozeniny v měsíci červnu slaví:
Zuzana Hermanová, Vladimír Novák, 
Petra Przywarová, Dagmar Svatá

Žalm 71, 23 „Ať plesají mé rty, když Ti zpívám 
žalmy, i má duše tebou vykoupená.“

Worshipy: zkoušky se konají vždy v pátek od 17:45 hod. v sále sboru.
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.)




