
PRAŽEC sborový bulletin 

Sbor Církve adventistů s. d. Česká Třebová

ŘÍJEN 2018



Slovo kazatele – PODZIMNÍ HVĚZDNÉ NEBE

S nastupujícím podzimem se začínají barvit stromy v alejích u cest, ale i  
lesní stráně. Jejich zabarvení přitahuje naši pozornost a dává nám možnost 
tušit,  že  se  blíží  zima.  Také  kratší  dny  a  delší  soumraky  nám  poskytují 
příležitost  zahlédnout  na  obloze  mezi  mraky  více  hvězd  a  hvězdiček. 
Uvidíme  planetu  Venuši,  souhvězdí  Delfína,  Šípu  a  dokonce  s  malým 
dalekohledem  i  souhvězdí  Činky.  Až  na  začátku  zimy,  později  v  noci  se 
vynoří naše známé souhvězdí Orion. K tomu, abychom mohli vidět třpytivé 
hvězdy a souhvězdí, musíme pozvednout hlavy vzhůru. 
Lidé často v minulosti zvedali oči k nebi, někdy z obav, co přinese neznámá 
budoucnost, jindy v naději, že Bůh pošle záchranu.
Ellen G. Whiteová ve své knize Early Writings (Rané spisy, str. 42) napsala: 
„Dne 16. prosince 1848 mi dal Pán vidění o zatřesení nebeskými mocnost-
mi. Viděla jsem, že když Pán při líčení znamení doby konce, jak je nalézáme 
v  evangeliích  Matouše,  Marka a  Lukáše,  říká  ,nebe',  míní  nebe,  a  když 
říká  ,země',  míní  zemi.  Nebeské  mocnosti  jsou  slunce,  měsíc  a  hvězdy. 
Vládnou na nebi… Jimi bude zatřeseno hlasem Božím a potom se pohnou 
ze svých míst. Nezaniknou, ale hlasem Božím se budou chvět. Temné těžké 
mraky vystoupily a seskupily se dohromady. Obloha se otevřela a svinula 
stranou;  potom jsme mohli  hledět do otevřeného prostoru v souhvězdí 
Orionu, odkud přicházel Boží hlas…”
To, co napsala, je na základě zpráv z evangelií, kde zvláště Lukáš píše: „Lidé 
budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť 
mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku 
s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte 
hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ (L 21,26-28) 
Když jsem začínal  studovat  Bibli,  často jsem se  díval  na hvězdné nebe. 
Hledal  jsem,  kde leží  souhvězdí  „naděje”,  odkud zazní  Boží  hlas  a  bude 
přicházet Pán Ježíš. Těšil jsem se na ten okamžik a zůstalo mi to dodnes. Je 
to naděje všech křesťanů, kteří se modlí „Přijď království tvé…” Bude to 
místo  bez  hříchu,  bolesti,  nespravedlnosti,  křivd,  nemoci  a  smrti.  Je  to 
místo, kam nás všechny volá Ježíš Kristus! Může tam vejít každý, kdo slyší 
jeho hlas a následuje ho.

E. Miškej 



Ze života sboru

Datum Kázání

  6. 10. 2018 L. Beneš

13. 10. 2018 C. Čák - Litomyšl

20. 10. 2018 E. Miškej

27. 10. 2018 J. Libotovský

  3. 11. 2018 P. Farkač

Poznamenejte si:
ŘÍJEN
  6. 10. v 16:00 - skupinka u Hubálků 
10. 10. v 17:00 - studijní (ev. Matouše) a modlitební setkání 
13. 10. v 9:30 - bohoslužba par. okrsku v Novém kostele CB v Litomyšli
20. 10. ve 13:00 - členské shromáždění
20. 10. ve 13:00 – skupinka u Hubálků
24. 10. v 17:00 - studijní (ev. Matouše) a modlitební setkání 
27. 10. ve 13:00 - seminář Duchovní dary - br. Libotovský

LISTOPAD
  3. 11. Cestománie USA - Eda, Zdena a Veronika Miškejovi
10. 11. br. Homola - představení knihy "Ten, který přichází", jejího zrodu a 
evangelizačního potenciálu
11. 11. v 9:30 ve sboru ČT se koná První konference adventistických 
sociálních pracovníků v sociálních službách a speciálních pedagogů.
17. 11. Cestománie USA - Eda, Zdena a Veronika Miškejovi

PROSINEC
  1. 12. Cestománie USA - Eda, Zdena a Veronika Miškejovi
  9. 12. Koncert skupiny KLUS

Výbor sboru se koná v pondělí 15.10. v 17:00 hod.
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Členské shromáždění So 20. 10. 2018 – agenda
1) Pravidla pro rozloučení se zemřelými ve sboru
I. Žádost o rozloučení se zemřelými lze podat pouze přes kazatele sbo-

ru.  V případě  nedostupnosti  kazatele  lze  předat  žádost  vedoucímu 
sboru. Kazatel, případně vedoucí sboru, informuje výbor sboru.

II. Žadatel požádá neprodleně po úmrtí (do 24 hod.).
III. Rozhodnutí stanovuje výbor sboru nadpoloviční většinou hlasů celé-

ho výboru. Příjemce žádosti předá žadateli rozhodnutí do 24 hod.
IV. Rozloučení nelze uskutečnit během celého sobotního dne.
V. Řečník/kazatel musí být členem církve CASD.
VI. Žadatel si zajistí/domluví přípravu a úklid sálu, servis (např. obsluhu a-

paratury, hudební doprovod atd.) a musí počítat s nutnými finančními 
náklady.

VII. Konečné rozhodnutí je plně v kompetenci výboru sboru.
2) Návrh využití místností včetně bytu kazatele
3) Motivace mládeže přijít do hl. sálu v čase kázání
4) Pravidla půjčování sborových věcí
5) Informace z KC Petrklíč v České Třebové a okolí

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: 
Patrik Farkač, Klára Hájková, 
Tomáš Staš, Jan Vojvodík

Přísloví 3, 5 „Důvěřuj Hospodinu 
celým srdcem, na svoji 
rozumnost nespoléhej.“

Narozeniny dětí: Anička 
Hájková, Markétka Hermanová, 
Davídek Horák, Tonda Hubálek, 
Ondra Janoušek, Pavlík Staš, 
Pavlínka Svatá, Evička Vaňková, 
Šimonek Zbořil
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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.)
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