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Slovo kazatele – Nezradit, neutéct, vytrvat

„Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je 
na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila 
jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý…“ Mat 17/1,2

Proměnění Pána Ježí-
še  Krista  byli  účastni 
stejní  tři  apoštolové, 
kteří pak zanedlouho 
doprovázeli  Ježíše 
do  Getsemanské  za-
hrady.  Na  hoře  pro-
měnění,  tedy  hoře 
Tábor,  prožili  abso-
lutní euforii, nadšení, 
radost, žasli. V Getse-
manské  zahradě  pak 
Petr, Jakub a Jan těž-
ce snášeli svůj vlastní 
strach, úzkost, nejistotu a z toho všeho byli tak vyčerpaní, že usnuli, ne-li omdleli. 
V prvním případě chtěli postavit stany, tak intenzivní, pozitivní prožitek by přece 
neměl nikdy skončit. Zanedlouho tentýž navrhovatel stanů, Petr, přísahá: „Ježíš 
Kristus? Neznám toho člověka.“

Když se člověk setká s Kristem, následuje ho a důvěřuje mu, čeká ho život plný 
zvratů, rizik, znepokojivých překvapení a nepředvídatelných událostí. Ježíš nám 
pro tento náš život a svět nezaslibuje neustálý pobyt na Hoře proměnění, na hoře 
Tábor.  Určitě  s ním  i  v tomto  času  našeho  života  radostný  pobyt  na  hoře 
prožíváme  a  budeme  prožívat,  ale  stejně  tak  nás  čeká  období  úzkosti,  
pochybností a otázek po smyslu toho všeho, tedy pobyt v Getsemane.

Oč jde? Nezradit, neutéct, vytrvat, prožít čas radosti s Kristem i období, kdy se 
nám může zdát, že nás Ježíš opustil, že jeho tvář není kdoví jak přitažlivá, jako 
tváře, které se mu snaží konkurovat. Vyznávejme: „Toho člověka, Ježíše, znám i 
na hoře Tábor i  v zahradě utrpení.“ Pak můžeme očekávat, že se k nám Ježíš 
„přizná i před svým Otcem v nebesích.“ 

Josef Cepl, kazatel sboru



Ze života sboru

Datum Kázání

  2. 11. 2019 J. Cepl

  9. 11. 2019 J. Vojvodík

16. 11. 2019 P. Krapka

23. 11. 2019 J. Cepl

30. 11. 2019 K. Farkač

POZNAMENEJTE SI:
V sobotu po západu slunce je možné využít tělocvičnu v ČT k protažení těla 
a  posílení  kondice.  Akci  organizuje  Tomáš  Staš.  Sledujte  pravidelné 
oznámení nebo se ptejte Tomáše.  � �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.

LISTOPAD
2. – 9. 11. Modlitební týden „Boží poselství pro lidi“ 

Sobota 9. 11. v 17:00 – Tělocvična (floorbal + dětské hry)

Sobota 16. 11. ve 13:00 – Členské shromáždění – agenda:
1. Vyjádření (odsouhlasení) k žádosti o převodu členství Petry Vaňkové 

do sboru Liberec.
2. Budoucnost budovy sboru. Diskuze a volba variant:

a) rekonstrukce stávající budovy,
b) nová budova.

Sobota 16.11. v 16:00 - Cestománie Albánie – Mgr. L. Drahoňovský

Pondělí 18. 11. v 18:00 – Výbor sboru

Středa 20. 11. v 17:00 – Modlitební + studijní skupinka



Milí rodiče, tety, strýcové, 
rády bychom touto cestou poděkovaly všem dětem a jejich rodičům za štědrost, 
kterou projevily při sbírkách v dětské sobotní školce. Na začátku letošního roku 
jsme  se  rozhodly  zavést  opět  v DSŠ  pravidelné  sbírky.  A  protože  i  my  rády 
přispíváme, když víme, na co budou dané prostředky použity, daly jsme dětem 
možnost  vybrat  si,  kde  budou  použity  jejich  dary.  Mladší  děti  ze  třídy  A  se 
rozhodly přispívat na obědy pro děti z Bangladéše, školáci z třídy B se rozhodli 
přispívat  na  infuzní  léčbu  pro  děti  z Keni.  Od  ledna  do  června  2019  se  nám 
společně  podařilo  naspořit  1000  Kč  ve  třídě  A,  ve třídě  B  pak  500  Kč. Díky 
štědrosti  dětí  a  potažmo  i  vás  rodičů  jsme  mohli  darovat  100  obědů 
bangladéšským dětem a 3 léčebné infuzní procedury keňským dětem. Máme 
z toho velkou  radost  a  všem velmi  děkujeme.  V  dalším  školním roce  jsme se 
rozhodly v těchto sbírkách pokračovat a předem děkujeme, že v tom budete děti i  
nadále  podporovat.  Věříme,  že  na  konci  školního  roku  se  budeme moci  opět 
společně  radovat  s obdarovanými  dětmi.  Ať  všem  dětem  i  vám  rodičům  Bůh 
žehná. 

Za DSŠ Jana Horáková a Jana Foglová
 



Narozeniny v měsíci listopadu slaví: Bohuslav Herman, Pavel Zbořil
Narozeniny dětí: Rudík Svatý, Elenka Truncová

Žalm 19, 9 „Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. 
Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.“
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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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