PRAŽEC

sborový bulletin

Sbor Církve adventistů s. d. Česká Třebová

LEDEN 2019

Slovo kazatele – A ŽIVOT JDE DÁL…
„Ve třech slovech mohu shrnout všechno, co jsem se naučil o životě: Život jde
dál.“
(Robert Lee Frost, americký básník)
Nerad připomínám…, ale už je to tu zase. Těm mladším z nás se to jeví možná
legrační, když se v kalendáři změní číslice, ale pro nás starší to má úplně jiný
význam. Není to jen nový den, nový měsíc, ale změna nastane pro celý další rok.
Místo čísla 2018 budeme psát označení 2019, a to 365 dnů. Jaký bude nový rok?
To nikdo z nás lidí neví. Můžeme jen tušit, zda další dny „poběží starými
kolejemi“, nebo se mírně zvrátí či dojde k radikální změně. To by si snad přál
málokdo. Nebo přece jen? Netajíme se prosbou, aby svět dostal v příštím roce
nové, rychlejší a lepší kontury? Než nás obklopí první dny roku 2019 a dají nám
jasnější odpověď, podívejme se, jaký byl rok minulý.
Pro mě začínal pobytem v chladném pokojíku. Kotel zde na Smetanově ulici, který
dosáhl úctyhodných dvaceti let, se porouchal. Musel přijet opravář a zajistit
vadnou součástku. To vyvolalo notnou dávku napětí – bude ještě na skladě?
Všechno může jednou skončit, ať se vám to právě hodí, či ne. Součástka se však
sehnala a hned byl den veselejší. Opět se potvrdilo, že život jde dál…
Nabídka pro mou další činnost v České Třebové, v okolí Svitav a Chocně „přišla
na stůl“ ve druhém čtvrtletí. „To už bude pro nás těžší a náročnější,“ uvědomil
jsem si. Bude potřeba nejen pokračovat v osvědčeném systému, ale také přinést
něco nového. A život šel dál…
Společné pobyty na sborové dovolené (křesťanský domov ve dvou variantách),
návštěva sázavského pobytu se seniory, cestování na kole nejen do Chocně… mi
připomnělo, že už mi není dvacet let, že je dobré se vracet domů a spát ve své
posteli. Ale život musí jít dál…
Přišel podzim. Byl smutný snad jako každý rok. Nebylo to ani tak proto, že by se
slunce sklánělo dříve k západu, ale rozloučili jsme se s těmi, které jsme měli rádi –
se Samuelem a s dalšími nám blízkými lidmi. Náš smutek překrývá naděje a
důvěra v Boží zaslíbení o novém, krásném domově. A život jde dál…
Jak dlouho to tak půjde, ví jen Bůh sám. On je pánem času. Zná ten den, na který
čekají, kteří život ukončili, ale i my, kteří zde žijeme. Až zazní „stalo se”, pak už
nebude platit, že život jde dál. Dál půjde jen ten, kdo bude připraven, kdo bude
mít olej v lampě i v zásobě, kdo se narodil z vody a z Ducha, kdo učinil, co mohl,
kdo vytrval až do konce… Doufám, že to všichni víme…
E. Miškej
P.S. „Jenom pod Boží mocí jsme v bezpečí, všude jinde jsme vydáni zlému
napospas. Boží Syn, Ježíš Kristus, přišel, abychom v něm poznali zachránce a
přimkli se k němu. On je pravý Bůh a dárce věčného života. A proto si ho
nedejte nikým a ničím zastínit.“ (1J 5,19-21, SNC)

Ze života sboru
Datum

Kázání

5. 1. 2019

E. Miškej
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K. Farkač

19. 1. 2019

S. Staněk

26. 1. 2019

E. Miškej

2. 2. 2019

J. Vojvodík

Pravidelné týdenní aktivity:
Každou sobotu po západu slunce je možné využít tělocvičnu v ČT
k protažení těla a posílení kondice. Akci organizuje Martin Bouška. Sledujte
pravidelné oznámení nebo se ptejte Martina. J Sportu zdar.
WORSHIP – setkání zpěváků a nácvik písní vždy v pátek v 17:30.
PATHFINDER – klub pro děti: schůzky každý čtvrtek vždy v 17:00 - 18:30.

LEDEN
Středa 2. 1. v 17:00 studijní (kniha Matouš) a modlitební setkání
Sobota 5. 1. novoroční program, Bůh má rád všechny lidi
Sobota 5. 1. v 16:00 skupinka u Hubálků
Sobota 12. 1. ve 13:00 koncert skupiny Žabky ze studánky
Pondělí 14. 1. v 15:00 setkání „maminky tvořilky“
Středa 16. 1. v 17:00 studijní (kniha Matouš) a modlitební setkání
Středa 16. 1. v 18:00 výbor sboru
Sobota 19. 1. v 16:00 Cestománie Makedonie – Libor Drahoňovský
Sobota 26. 1. v 16:00 skupinka u Hubálků
Pondělí 28. 1. v 15:00 setkání „maminky tvořilky“
Středa 30. 1. v 17:00 studijní (kniha Matouš) a modlitební setkání

ÚNOR
Sobota 16. 2. ve 13:30 Biblická soutěž v Luži
Sobota 23. 2. Ukrajinská sobota, host A. Shamray

Narozeniny v měsíci lednu slaví:
Romana Boušková, Miroslav Fogl, Marie Frišová, Petr Herman, Lenka
Nárožná, Jan Pávek, Dana Raisová, Josef Osmík

Narozeniny dětí: Eliana Slaninová, Ilja Slyvka , Jakub Bernard
Žalm 97, 11 „Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří
mají přímé srdce.“
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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.)

