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Slovo kazatele
Milé sestry, milí bratři,
ještě před pár dny jsme se tak trochu 
ohlíželi  za  tím,  co  jsme  prožili 
v uplynulém roce nebo i delším období 
a nyní, na začátku nového roku, je čas 
podívat  se  dopředu.  Jednak  proto, 
abychom plánovali,  těšili  se  na to,  co 
nás čeká, promýšleli, co budeme muset 
zvládnout,  na  co  se  zaměřit,  jakým 
výzvám čelit, jaký kříž poneseme. Ono 
jde ale také o pohled delší  než jeden 
rok,  aktuálně  s datem  2020.  Pohled 
do letošního  roku  bude  trochu  jiný, 
když se zamyslíme i nad budoucností  absolutní, nad věčností,  která nás 
čeká.
Při pohledu do nového roku nám mohou v mysli vytanout rozličné touhy. 
Je  to  přirozené.  Všichni  od  života  něco  očekáváme,  toužíme  po  jeho 
naplnění. Ale ta pravá touha, touha hodnotově nejvýše, která se věkem 
nemění,  ale  zpravidla  se  jenom  zintenzivňuje,  je  touha  po  Bohu.  Když 
nasloucháme tomu, po čem opravdu touží naše nitro a jsme schopni se 
alespoň na chvíli zklidnit a rozeznávat tichý hlas od vedlejšího šumu, tehdy 
můžeme zaslechnout Boží hlas.
Ten  Hospodinův  hlas  můžeme  neposlechnout,  je  to  nerozumné,  ale 
umožňuje nám to svobodná volba, ale nemůžeme ho nezaslechnout. Je 
tichý, stálý. Není to jen zvuk, ale je to hlas, který něco říká, někam volá. 
Nakonec  přiznáváme,  že  to  nejsme  my,  kdo  hledáme  Boha,  ale  je  to 
především Bůh, který hledá nás a hledá jako první.  Bůh svou touhu po 
člověku realizoval naprosto konkrétně. Sám se stal člověkem. Narodil se 
v Betlémě, žil  s námi více než třicet let, zemřel za naše hříchy. Ale Ježíš 
nám  chtěl  vždycky  zůstat  nablízku.  On,  zmrtvýchvstalý,  nám  poslal  i 
Svatého Ducha, tu neviditelnou Boží přítomnost, působící v našem nitru, 
která nás táhne k němu, Ježíši, do jeho království.

Pohled dál, za rok 2020, pohled plný naděje vám přeje
Josef Cepl, kazatel sboru



Ze života sboru
Datum Kázání

  4. 1. 2020 V. Vondrášek

11. 1. 2020 J. Cepl

18. 1. 2020 T. Staš

25. 1. 2020 P. Farkač

  1. 2. 2020 A. Shamray 

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.
LEDEN
Sobota 11. 1. dop.  – 
Novoroční program 
s rozdáváním záložek s verši
Sobota 11. 1. v 16:00 – 
Tříkrálový koncert - 
WORSHIP (kostel sv. Jakuba 
ČT)
Sobota 11. 1. v 16:00 – 
Skupinka u Hubálků
Středa 15. 1. v 18:00 – Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb 
(sbor Církve bratrské,  Tykačova 1183, ČT)
Pondělí 27. 1. v 18:00 – Výbor sboru
Středa 29. 11. v 17:00 – Modlitební a studijní skupinka ve sboru
Sobota 1. 2. ve 13:00 – Setkání diakonů sboru
Sobota 1. 2. v 16:00 – Skupinka u Hubálků



Narozeniny v měsíci LEDNU slaví:
Romana Boušková, Miroslav Fogl, Marie Frišová, Petr Herman, Lenka 

Nárožná, Josef Osmík, Jan Pávek, Dana Raisová
Narozeniny dětí: 

Elianka Slaninová, IIlja Slyvka, Jakub Bernard

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



Mílí podporovatelé projektu BanglaKids,

ráda bych Vám předložila aktuální informace k „našim“ dětem a s nimi 
spojená čísla. I v roce 2020 jsme se rozhodli podporovat tři studenty 
v Bangladéši:
Sagora měsíční částkou 650 Kč, 
Rubela měsíční částkou 750 Kč
Wilsona měsíční částkou 900 Kč

Dohromady je to 2300 korun, které bychom na podporu studia chlapců 
měli vybrat. V roce 2019 jsme měsíčně vybrali 2100 Kč, ale někteří z Vás se 
rozhodli  nově  přispívat,  anebo  navýšili  od  nového  roku  svůj  měsíční 
příspěvek. Za to Vám velice děkuji!
Pokud by se ještě kdokoli z vás chtěl zapojit do projektu BanglaKids nebo 
svůj dar navýšit, určitě budu nejen já, ale také studenti vděčni. V případě, 
že bychom vybrali vyšší sumu, než kterou naše děti potřebují, můžeme jí 
darovat  do některého z projektů  Dárkomatu a  nebo do Kasičky  radosti. 
O obojím se dočtete na webových stránkách www.banglakids.cz  .  
Ještě jednou děkuji za Vaše dary v roce 2019 a těším se, že i v tomto roce 
budeme moci společně pomáhat!

Daniela Stašová

http://www.banglakids.cz/


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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