
PRAŽEC sborový bulletin 

Sbor Církve adventistů s. d. Česká Třebová

PROSINEC 2017



Slovo kazatele - Moudrý člověk

Pravděpodobně každý z nás někdy přemýšlel 
o tom, jak rozdílné by byly naše životy a jak 
štědří  bychom  byli,  kdybychom  měli 
mnohem  více  peněz,  více  času,  více 
schopností,  než  kolik  máme  nyní.  Co  Bible 
říká o bohatství? Obecně totiž platí názor, že 
je  Božím  záměrem,  abychom  všichni 
prosperovali a byli bohatí. V tom mnozí vidí 
požehnání.  Zapomínají,  že  to  spíše  platilo 
ve Starém zákoně, ale i v jeho době bylo požehnání duchovní záležitostí. V novo-
zákonní době je požehnání a prosperita prohloubena tím, že jsou uvedené v úz-
kém spojení s Mesiášem, který je představený tajemným Melchisedechem, jenž 
dal požehnání již požehnanému Abrahamovi (BS 710). Je třeba si uvědomit, že 
více  peněz,  více  darů  přináší  větší  odpovědnost  a  v  mnoha  případech  bude 
rozhodovat  o  věčném  životě  nebo  o  věč-ném  pádu,  jak  jsme s  nimi  naložili.  
„Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili,  
od toho budou žádat tím více” (Luk 12,48).
V 2 Tim 3,1.2 je napsáno, že sobectví a materialismus zabírají první místa na sez-
namu nectností v posledních dnech.
Moudrý muž řekl: Vzdal ode mne šálení a lživé  slovo, nedávej mi chudobu ani 

bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé 
potřeby,  tak  abych  přesycen  neselhal  a 
neřekl:  „Kdo  je  Hospodin?“  ani  abych 
z chudoby  nekradl  a  nezne-uctil  jméno 
svého Boha.  (Přísloví  30,8.9) Naučme se 
být  spokojeni  s  tím,  co  nám Bůh dal,  a 
dávejme  tak,  jak  nám  požehnal.  Vždyť 
chudá  vdova  se  dvěma  drobnými 
mincemi dala více než bohatí, kteří dávali 

před ní. Můžeme uvařit polévku, můžeme k ní přinést chleba, nebo koupit jablka,  
o  která  se  podělíme  při  obědě  s  ostatními.  Je  krásné  zazpívat,  ale  potěší  i  
návštěva sestry nebo bratra, kteří dlouho nebyli  ve shromáždění. Je možné se 
zapojit a nečekat, až na to budu mít čas nebo peníze. Ne každý den musí být  
ohňostroj, a ne vždy zazní slavnostní fanfáry. 
Našim cílem by mělo být, vzít to, co nám Bůh nyní dává - čas, talent, zdraví a jiné  
naše  poklady  -  a  pracovat  s  nimi  s  perspektivou,  že  přinášejí  užitek  pro  Boží 
království. Edvard Miškej



Ze života sboru 
Modlitební setkání: 
Dle aktuální situace.

Skupinka u Hubálků: 
16. 12. - 16:00

Výbor sboru: 18. 12. – 17:00

Zkoušky zpěvu:
Každý pátek vždy v 17:30

Kázání: 
2. 12. R. Černý
9. 12. J. Vojvodík
16. 12. E. Miškej - VP
23. 12. P. Farkač
30. 12. Z. Miškejová
6. 1. E. Miškej

Cestománie:
27. 1. 2018 - 16:00 - Miškejovi - Putování jižní Francií (1)
10. 2. 2018 - 16:00 - Miškejovi - Putování jižní Francií (2)
3. 3. 2018 - 16:00 - Miškejovi - Putování jižní Francií (3)

Tělocvična:
Každou sobotu vždy v 17:00 - 19:00
Jsou objednány dvě tělocvičny, jedna florbal, druhá děti, maminky, tatínkové...

Pathfinder – klub pro děti:
Schůzky každý čtvrtek vždy v 17:00 - 18:30.

Adventní koncerty:
2. 12. Adventní koncert pro veřejnost (sbor) - 17:00
9. 12. Adventní koncert v Domově pro Seniory (Žluťák) - 16:30
10. 12. Adventní koncert spolku KLUS Svitavy (sbor) Otevřete svá srdce - 14:00

Poznamenejte si:
sobota 17. 3. 2018 - návštěva Radka Jonczyho
sobota 28. 4. 2018 - rodinná bohoslužba v Pardubicích
sobota 26. 5. 2018 - návštěva Davida Čančíka
29. 7. - 5. 8. 2018 - sborová dovolená na chatě Karolína

Pozvánka z České křesťanské akademie:
Pásmo přednášek při příležitosti 500. let výročí reformace. 
Program:
8. 12. 2017 přednáška: Přesah reformace pro dnešek
přednáší: Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., historik a kněz
__________________________________________________________________
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.)



Narozeniny v měsíci prosinci slaví:
Taťána Divišová, Marie Erigová, Josef Falta, Radim Hájek, Jana Hájková, Ondřej 
Janoušek, Marie Kroulíková, Miroslav Minář, Růžena Pávková, Lenka Richterová, 
Renáta Zahrádková  

Narozeniny dětí: 
Martínek Staš, Anežka Zahrádková, 
Vendulka Svatá, Elinka Przywarová, 
Esterka Vojvodíková

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

Zvířátkové povídání – sovy
Sovy jsou početný řád ptáků, jehož zástupci se – s výjimkou Antarktidy – vyskytují 
na  všech světových kontinentech.  Snad proto se  v lidské mytologii  objevují  již 
po tisíce let. Některé národy je pokládají za zlověstné, ale v evropské kultuře jsou 
spojovány s moudrostí. Jejich velikost je značně rozmanitá – od kulíška trpasličího, 
který dorůstá sotva 13,5 cm a váží okolo 30 g až po některé druhy výrů s  velikostí 
60-70 cm a hmotností až 4,5 kg.
Spolu  s  papoušky  a  krkavcovitými  se  sovy  řadí  k ptákům  s  nejrozvinutější 
mozkovou  činností.  Tato  skutečnost  patrně  souvisí  s velmi  výkonnými  smysly, 
zvláště zrakem a sluchem:
Oči  sov  patří  k nejdokonalejším zrakovým orgánům v ptačí  říši,  přizpůsobeným 
k vidění při minimálním světle. A i když je jejich zorný úhel menší než u ptáků 
s postranním  postavením  očí,  dokáží  sovy  tento  nedostatek  kompenzovat 
schopností otáčet hlavu až o 270°.
Citlivost sluchu je též výrazně větší než u ostatních sovích příbuzných. Navíc mají 
výjimečně měkké peří s hřebínkovitým okrajem, díky němuž je jejich let naprosto 
tichý. To umožňuje vyšší úroveň sluchové orientace, kterou by šustot normálních 
křídel rušil. Zvláštností sovího sluchového aparátu je jeho asymetričnost – jedno 
ucho je umístěno výš než druhé. Proto na základě pouhého sluchového vjemu 
určují sovy přesnou pozici nejen jako stranový, ale i výškový úhel.
Mít  uši  nakřivo  je  z pohledu  estetiky  hendikep.  V případě  sov  však  Pán  Bůh 
porušením symetrie vytváří ojedinělou schopnost. A tak ať už jste velcí či malí,  
kulíšek nebo výr, buďte připravení vidět Hospodina i  v temné chvíli.  Naučte se 
zůstat tiší, ať bezpečně určíte, odkud přicházejí Jeho kroky. A mějte na paměti, že 
v Božích rukou se i vaše nedokonalosti mohou proměnit v požehnání.

Klára H.
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