
Milé sestry, milí bratři, 

 

nejprve vám velmi děkuji za vaši ochotu i projevenou zodpovědnost zúčastnit se specifického 

způsobu sborových voleb v současných podmínkách. Z celkového počtu členů sboru, tedy 71, 

bylo doručeno 62 vyjádření/hlasů. Z toho 60 členů s návrhem vyjádřilo souhlas, 2 nesouhlas, 

9 hlasů nedoručeno, ty podle pravidel tohoto způsobu hlasování musí být ve vztahu 

k celkovému výsledku sborových voleb započítány jako nesouhlas. Výsledek sčítání hlasů 

sborových voleb tedy je: Hlasů celkem 71, souhlasí 60, nesouhlasí 11. Návrh kandidátní 

listiny zpracované 21.1. 2021 byl schválen počtem 60 hlasů. Obsazení sborových 

služebností je na dvouleté období. 

 

Velmi děkuji vám všem, kdo jste se dosud věnovali přerůzným sborovým služebnostem, vedení 

oddělení, přípravě bohoslužeb Večeře Páně a křtů, děkuji také jednotlivým 

diakonkám/diakonům, učitelkám a učitelům dětí a v SŠ dospělých, či mládeži. Děkuji za péči 

o děti v klubu Pathfinder. Děkuji za péči o to, aby byl Pán Bůh oslavován písněmi, hudbou, 

děkuji za službu v traktátu, za komunikaci s veřejností a vydávání sborového zpravodaje, za 

ochotné psaní přání k narozeninám členů, za službu ve sborové knihovně, vedení kroniky, za 

péči a tvorbu nástěnek, za péči o webové stránky sboru, za ochotnou obsluhu aparatury, za 

správcovství sborového domu a za další ochotné služby. Děkuji členům sborového výboru za 

odpovědný přístup k vedení sboru a řešení bohatých a někdy nesnadných agend.  

Tímto vším jsme sloužili všem, kteří jsou součástí sborového společenství a lidem z mimo 

sborového prostředí. Tím, že sloužíme lidem, sloužíme Ježíši Kristu, jak sám řekl. 

Sloužíme, protože nás ke službě povolal Pán církve Duchem svatým a pro službu nás také 

obdaroval duchovními dary.  

 

Přeji nově zvoleným sestrám a bratrům, aby prožívali nové zkušenosti s Pánem Bohem při 

jejich službě církvi, která je Boží církví, patří Bohu a pro nás je předností na tomto Božím 

„poli“ pracovat. Modleme se, ať se necháme vést Božím duchem, ať jsme citliví na potřeby 

sborového společenství a lidí v našem okolí, kterým chceme sdílet dobrou zprávu Božího 

slova. 

 

I tuto sobotu 13.3. pokračujeme v online programech https://ceskatrebova.casd.cz/ Hostem 

večerního setkání od 18:00 hod. bude br. Oldřich Svoboda a zaměří se na téma, jak sdílet 

víru v dnešním světě na základě textu o vyslání sedmdesáti Ježíšových učedníků. O týden 

později se večer setkáme s br. Tomášem Ondráčkem, kazatelem sborů Luže, Polička a sk. 

Litomyšl. 

 

Josef Cepl 

 

 

V České Třebové 11.3. 2021 

https://ceskatrebova.casd.cz/

