
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

Připomínám, že na tuto neděli 23.5. je plánován sborový výlet na kolech. Odjezd 
v 9 hod. od Kauflandu v České Třebové do Hylvátů na hřiště poblíž domu 
rodiny Hermanů. V 10:30 hod. bude odtud odjezd do Cakle. Z Cakle odjíždíme 
v 11:30 hodin. Tuto sobotu ve sboru potvrdíme konání této akce podle 
předpovědi počasí na neděli. Věříme, že nebude výrazná změna od počasí, 
které se děje v těchto dnech. Nynější počasí nebrání konání akce. 
Nezapomeňte si vytisknout logo akce Adry a vzít s sebou. Těšíme se na 
každého účastníka výletu. Tato akce je spojena s aktivitou Adry na podporu 
projektů v Africe. ZDE 
Příští sobota 29.5. bude s mimořádným programem. Od 10:00 hod. bude v 

modlitebně zahájena Rodinná bohoslužba s br. Radkem Jonczym, cílena 
především na rodiny s dětmi. Sobotní škola výjimečně nebude. V případě 
příznivého počasí by po Rodinné bohoslužbě mohlo následovat posezení v 
Javorce s vlastním, ale hlavně společným občerstvením. Od 16:00 hod. pak 
budeme mít neformální společenství s br. Radkem ve sborovém domě. Toto 
setkání nahradí online uzavření soboty od 19:00 hod., které již od června 
připravovat nebudeme. 
Ještě malé aktuální zamyšlení: „……ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás 
sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám 
konec země.“ Sk 1/8 Duch svatý je tím, díky komu se na svět díváme jinýma 
očima, díky komu jinak jednáme, jinak zvládáme své životy. Ať už prožíváme 
jakékoliv životní situace, Duch svatý v nás probouzí možnost spolehnout se 
nejen na sebe, ale především na Boží pomoc, přítomnost. Díky Duchu 
svatému lépe rozumíme sami sobě, svým existenciálním potřebám. Díky 
Duchu svatému jsme schopni uchopit Hospodinovo slovo a žít z něj, žít z 
bohatosti jeho myšlenek, zaslíbení, varování a naděje. A to vše šířit dál. Duch 
svatý nás učí přijmout život jako dar od Stvořitele, nebeského Otce. 
Díky Duchu svatému se cosi pohnulo v našich dětech při dětské sobotní škole, 
na táborech, doma. Stejně tak při nás dospělých. Duch svatý má nekonečně 
možností, jak k nám promluvit, kým nebo čím nás oslovit a nasměrovat k 
Ježíši Kristu. Duch svatý nás inspiruje, abychom zkusili žít život podle 
Ježíše. Duch svatý nám pomáhá s odpuštěním, způsobuje smíření mezi 
lidmi. Jak říká Ježíš, Duch svatý je jeho darem a my o Ducha svatého máme prosit. 
Byli bychom sami proti sobě, kdybychom tak nečinili. 
Josef Cepl  
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