
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

… věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých  
Ježíše, našeho Pána,  

jenž byl vydán pro naše přestoupení 
a vzkříšen pro naše ospravedlnění. 

Řím 4:24-25 
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Akce v květnu a červnu 
19. 4.  9:30 Velkopáteční bohoslužba 

21.4. 9:30 Velikonoční bohoslužba, večeře Páně, slib starších 

27.4.   Víkend kurzu Alfa v Arše 

29.4. 20:00 Modlitební sejití starších sboru 

1. 5.   Svatební den Daniele Miláčka a Cristiny Saeed v Němčicích 

6. 5.  18:00 Pracovní sejití starších sboru 

12.5. 9:30 Bohoslužba, večeře Páně, kázání Roman Neumann 

  po bohoslužbě 

Členské shromáždění, hlasování o koupi budovy pro školu NOE, 
rozhovor s budoucím správcem sboru 

13.5. 18:00 Koncert spojených pěveckých sborů 

20.5. 20:00 Modlitební sejití starších sboru 

24.5.   Noc kostelů 

26.5. 9:30 Bohoslužba, kázání Bronislav Matulík 

  po bohoslužbě Členské shromáždění s volbou správce sboru 

29.5. 9:00 Východočeský seniorát - sejití kazatelů a vikářů v Arše 

1.6.  14:00 Svatební den Kristiny Widenské a Tomáše Kabíčka 

Boží požehnání do dalších dnů a vše nejlepší 
přejeme všem bratřím a sestrám, kteří oslaví  

své narozeniny v dubnu a květnu 

Den v tvých nádvořích je lepší než ti-
síce jinde; vždyť Hospodin Bůh je štít 
a slunce, Hospodin je dárce milosti a 
slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo 
žijí bezúhonně. 

                  Ž 84,11-12 

SBÍRKY 

17.02.2019 5343 Kč  17.03.2019 3597 Kč  

24.02.2019 4199 Kč  24.03.2019 12669 Kč  

03.03.2019 5939 Kč  31.03.2019 2660 Kč  

10.03.2019 3435 Kč 07.04.2019 3508 Kč 

  14.04.2019 3651 Kč 



Úvodník 
 

Stojíme uprostřed největších křesťanských svátků. Velikonoce jsou každoročním 

připomenutím nejzásadnější události v dějinách lidstva. Ježíš Kristus umírá na kříži, aby 

třetího dne vstal z mrtvých. To, co započítá niternou zkroušeností kříže, končí nevýslovnou 

radostí prázdného hrobu.  

Ježíš vstal z mrtvých! Základní vyznání celého křesťanstva. Středobod naší víry. Však 

pokud by nebylo vzkříšení z mrtvých, je naše naděje prázdná. Jsme jen další ztroskotanci na 

tváři Země. Díky Bohu je zmrtvýchvstání skutečností! Je tím, co nám díky Boží milosti dává 

sílu do našich zápasů. Jsme lidem naděje. Jsme těmi, kdo si uvědomují, jak moc potřebují žít 

z Boží milosti, a kdo si po vzoru Pavlově chtějí připomínat vzkříšeného Krista: 

 

Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, 

původem z rodu Davidova; to je moje evangelium. (2Tm 2:8) 
 

Co znamená pamatovat na vzkříšeného Krista? Když apoštolové píší v novozákonních 

dopisech o vzkříšení, nemluví o tom pouze jako o Boží aktivitě, ale připomínají, jaký dopad 

to má právě na život toho, kdo věří v Krista.  

Však pamatovat na vzkříšeného Ježíše znamená být si vědom, že jsem vysvobozen od 

nadcházejícího hněvu (1Te 1:10). Souvisí to s druhým Kristovým příchodem, kdy bude Bůh 

soudit zemi. Všechen hřích bude zničen v ohnivém jezeře. Žel se lidé tak moc rádi ztotožňují 

se svým hříchem. Nicméně ten, kdo je Kristův, může mít jistotu, že s ním Bůh počítá ve svém 

království (Ko 2:12)! 

Důvod této jistoty je zřejmý. Je jím Kristus sám, který zazářil v našich životech (Ef 

5:14), neboť přijetím Krista za osobního Pána a Spasitele jsme se probudili k životu a 

necháváme Božího Ducha, aby prosvětloval Boží milostí všechna temná zákoutí našeho srdce.  

Takové je Pavlovo evangelium a pevně věřím, že to naše! 

 

Moji milí, co k tomu dodat? Snad jen přání. Z celého svého srdce vám přeji pokojné a 

požehnané velikonoční svátky, protože… 

… Ježíš vstal z mrtvých!       

Martin Tabačan 
 
 

NOC KOSTELŮ 

proběhne 24.5. 2019 v prostorách Archy již podesáté. 
Program 

již tradičně v 16 hodin začne vystoupením ZŠ a MŠ Noe na téma „Sen“. 
V následném čase nás pak čeká Cvičení paměti nejen pro seniory 

a dokumentární snímek  Život začíná po stovce s následnou diskusí. 
Po celou dobu bude k dispozici kavárna a knihkupectví. 

Těším se na vás a vaše přátele a blízké.  



Z kapitánského můstku… 
 

NOVÝ SPRÁVCE SBORU 
Ta dobrá zpráva se již dostala ven. Archa má nového kapitána. Není jím nikdo jiný než 

bratr kazatel Roman Neumann. Můžeme se těšit na setkání s ním a jeho rodinou, neboť k nám 

zavítají o druhém květnovém víkendu. Navíc v neděli 12. května 2019 bude bratr kazatel 

Neumann sloužit výkladem Božího slova. Navíc využijeme již naplánovaného krátkého 

členského shromáždění k tomu, abychom se s ním mohli blíže seznámit. 

Nutno podotknout, že nyní je tah na společenství Archy. Bratr kazatel a jeho rodina 

vyjádřili ochotu přijít sloužit do Pardubic. Nyní je na nás, abychom i my vyjádřili, zda jsme 

ochotni vstoupit s nimi do spolupráce. Proto starší naplánovali na čtvrtou neděli v květnu (26. 

května 2019) krátké členské shromáždění po bohoslužbě, které povede člen rady - bratr kazatel 

Bronislav Matulík. 
 

PÁN BŮH OTEVÍRÁ A ZAVÍRÁ… 
Půlroční obnovené jednání se Salesiány o odkupu stávající budovy je u konce. Pán Bůh 

znovu otevřel tyto již jednou uzavřené dveře. Dospěli jsme do bodu, kdy je třeba, abychom se 

vyjádřili k tomu, zda vnímáme, že máme vstoupit do těchto dveří anebo ne. Rád bych tímto 

pozval a vyzval všechny plnoprávné členy, aby počítali s tím, že v neděli 12. května 2019 

proběhne krátké členské shromáždění, kde budeme hlasovat o tom, zda koupit/nekoupit 

stávající objekt školy NOE. 
 

TŮ-TŮ-TŮ-TŮ... 
Novým správcem centrální telefonické sítě CB v Pardubicích bude nově bratr Michal 

Hambálek. Jsme rádi, že se Michal ujal této služby a věříme, že bude pokračovat v dobré 

službě předchozích správců CTS CB. Michal se stane novým správcem CTS CB od května 

2019.  
 

SBOROVÝ DEN V LISTOPADU 
Letos po třetí proběhne v závěru listopadu (24. listopadu 2019) sborový den. Naším 

hostem bude bratr kazatel Dalimil Staněk. Bratr bude sloužit dopoledne výkladem Božího 

slova. Na podobě odpolední části stále pracujeme. Rádi bychom prohloubili naše vzájemné 

vztahy, více se přiblížili k Bohu a byli povzbuzeni k svědectví pro svět. 
 

DALŠÍ PLAVČÍCI NA PALUBĚ 

Radostnou zprávou je narození dalších dětí. Pán Bůh daroval v závěru února manželům 

Petře a Petrovi Jeníčkovým další dcerku – Esterku. Před několika dny na palubu Archy vkročil 

nejmladší plavčík – Timotus, který se stal Božím požehnáním pro Simonu a Honzu Mackovi. 

Modlíme se za tyto nové plavčíky a s nadějí vyhlížíme ty, které už mají nakročeno na palubu. 
 

ARCHA STÁLE V DOBRÝCH RUKOU 

Na svém prvním pracovním jednání starší ustanovili novou Hospodářskou radu. Její 

složení pro nadcházející období zůstává totožné s tím, jaké bylo poslední čtyři roky. Bratr 

hospodář Jakub Řehák bude mít stále k ruce: Petr Bořka, Petra Kalvacha st., Dagmar 

Kalvachovou Pol., Marii Kampovou a Jardu Žítka. 

Modlíme se, aby Bůh nadále provázel Hospodářskou radu svou milostí stejně, jako jim 

dával dostatek rozumnosti a moudrosti, aby Archa mohla být stále v dobrých rukou. 



Ze života školy NOE         

 

Metody kritického myšlení 
V listopadu jedenáct našich pedagogů úspěšně dokončilo čtyřicetihodinový kurz 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Učitelé si osvěžili metody aktivního učení, které již 

znali z minulosti, ale vyzkoušeli si i řadu nových. Hned vše aplikovali ve vyučování. V kurzu 

byl i velký prostor pro sebereflexi, učitelé měli možnost zastavit se nad svou každodenní prací 

a zhodnotit, kam mohou žáky posunout, co změnit, jak učit efektivněji.     
 

Učíme v tandemu i s podporou IT odborníka 
Díky evropským dotacím mohou letos učitelé učit v tzv. tandemu. Dvojice učitelů se 

společně připravuje na hodinu, kterou potom i společně učí. Platí zde – více hlav, více nápadů 

– a tak se díky tomuto způsobu učitelé vzájemně obohacují svými dovednostmi. Výuka 

v tandemu bude pokračovat i v příštím školním roce.  

Dalším přínosem je výuka s IT odborníkem. Učitel a IT odborník společně vyučují 

informatiku. Díky tomu se daří úzce propojit výuku z praxí. 

 

Spolupráce s polskou křesťanskou školou TOMY 
V uplynulých letech vedení školy několikrát navštívilo polskou křesťanskou školu 

TOMY ve městě Tomaszów Mazowiecki. Škola nám je svou historií i hodnotami velmi blízká. 

Na podzim jsme proto uspořádali první výměnný pobyt našich žáků. Polští žáci přijeli k nám 

a v květnu se naši žáci chystají do Polska. Pro obě strany je to skvělá příležitost procvičit 

angličtinu a poznat jinou zemi. 

 

Výuka na stanovištích 

Od samého počátku fungování školy 

zařazujeme práci na stanovištích. Po letech 

zkušeností se učitelé na prvním stupni rozhodli 

formu pozměnit a naplánovali týden, kdy žáci 

měli každý den jednu hodinu stanoviště. Děti 

takto za pět dní prošly všemi úkoly. Důraz byl 

kladen na metody kritického myšlení, rozdělení 

rolí ve skupině a sebereflexi na konci každé 

hodiny. Zatímco první den stanovišť bylo docela 

těžké rozdělit si role ve skupině a stihnout všechny úkoly, postupem dní s nabytými 

zkušenostmi se žákům podařilo role vyladit a poslední den už šlo plnění úkolů velmi hladce.    

 

Úspěch ve SCIO testech 

Žák Jonáš Říha z 9.A dosáhl výborného výsledku v českém jazyce v národním testování 

žáků ZŠ a víceletých gymnázií. 

 



Vyhráváme na Technohrátkách 
Technohrátky (což je projekt na podporu středoškolského technického a odborného 

vzdělávání)  jsme začali 

navštěvovat od loňského 

školního roku. A hned od 

počátku se nám v soutěžích daří. 

Naši deváťáci získali 1. místo za 

nejlepší video Naše škola na 

Technohrátkách.  

Ocenění převzali v sále Jana 

Kašpara v sídle Pardubického 

kraje.    

Za vědomostní soutěže si náš 

tým žáků z Noe zatím pokaždé 

odvezl dort za 1. místo.  

 

 
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NOE NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20 

PROBĚHNE 2. a 3. KVĚTNA 2019. 
  

 

Podpořte rozvoj školy i  

v roce 2019 
K 20. březnu 2019 jsme obdrželi od dárců: 

 dary ve výši 50 370 Kč 

 příslib 50 000 Kč od zahraničního 

dárce na investiční potřeby 

 výtěžek z plesu Nadačního fondu 2P 

20 000 Kč na zvyšování kvality výuky 

angličtiny 

Momentálně můžete přispět na: 
 vzdělávání pedagogů 160 000 Kč 

 vybudování stojanu na kola 150 000Kč 

 dovybavení tříd 75 000 Kč 

 učebnice, pomůcky, software 220 000 
Kč 

Díky dárcům jsme v roce 2018  

mohli využít dary  

v celkové výši 825 314 Kč takto: 

350 000 Kč vybudování a vybavení 
nové učebny 
217 000 Kč pořízení učebnic, pomůcek 
a vybavení  
  61 000 Kč pronájem tělocvičny 
  60 000 Kč vzdělávání pedagogů 
  42 200 Kč pedagogická asistence a 
doučování 
  35 000 Kč realizace opatření v sou-
ladu s GDPR  
    7 000 Kč školní akce a projekty  
    3 000 Kč sociální fond pro potřebné 
žáky 
  50 114 Kč další potřeby  

DĚKUJEME ZA PODPORU! 
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Osm dní s knihou Skutků (10) 
 

Pardubická nemocnice, pátek 17. března 2017, den pátý 

Ležím na kardiologickém oddělení, odpojen od přístrojů a poprvé mohu v pohodě ve čtení 

knihy Skutků pokračovat. Dnes jsem přečetl kapitoly 16 - 18. S apoštolem Pavlem jsem byl 

ve Filipech, v Tesalonice, v Beroji, v Athénách a v Korintu. Byla to pozoruhodná misijní 

výprava, během níž bylo „dobré semeno evangelia poprvé zaseto do evropské půdy.“ (3) 

  
DRUHÁ MISIJNÍ CESTA 15,36 – 18,28 

Cesta vedla z Asie do Evropy, konkrétně do Makedonie a určil ji Bůh nočním viděním. 

„Po tomto nočním vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, neboť jsme 

usoudili, že nás volá Bůh…“ (Sk 16, 10). 

Misie ve Filipech (Sk 16,11 – 40) 
„Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samothráké a druhého dne do 

makedonské Neapole. Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamnějším městem té části 

Makedonie a římskou kolonií“ (16, 11-12).  

Město důsledně střežilo svá práva, aby se zalíbilo Římu, nemělo židovskou synagogu. 

Misie ve Filippech začala na břehu říčky Gangites, kde se skupinka žen sešla k modlitbě. 

Misionáři pozdravili a začali ženám vyprávět o Ježíši. Slovo zaujalo zejména Lydii, která už 

věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby uvěřila v Ježíše. Přidaly se k ní i další ženy 

z jejího domu. Lydie, obchodnice s drahým purpurem, poskytla svůj prostorný dům Pavlovi 

a jeho spolupracovníkům. Později dům sloužil jako místo pro shromažďování křesťanů. První 

sbor na evropské půdě zde vznikl převážně z pohanů. Pavel si toto křesťanské společenství 

zamiloval.   

Je zcela možné, že se členkou tohoto společenství stala i další žena -  mladá otrokyně 

posedlá zlým duchem a obdarovaná schopností prorokovat. Chodila za Pavlem a Silasem a 

křičela: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstuji vám cestu ke spáse“ (Sk 16, 17b).  

Měla pravdu. Ale forma jejího častého pokřikování se Pavlovi zdála nevhodná. Obrátil se 

k ní a ve jménu Ježíše Krista ji zbavil věšteckého i zlého ducha. Křik otrokyně ustal a za 

Pavlem šla tichá žena, která prožila velkou změnu, snad spojenou s obrácením. Lukáš o tom 

mlčí. 

Všímá si pánů té změněné otrokyně. Ti si uvědomili, že přišli o značné příjmy, které 

jim otrokyně věštěním zajišťovala, a předvedli násilím misionáře před soudce. Prý porušovali 

římské zákony. Pavel a Silas byli neprávem odsouzeni a ocitli se ve vězení. Žalářník je 

spoutal a dal jim nohy do klády, aby měl jistotu, že neutečou. Jenže v noci nastalo 

zemětřesení, dveře vězení se otevřely, vězňům se uvolnila pouta a ustrašený žalářník 

v domnění, že Pavel a Silas jsou bohové, padl před nimi na kolena a prosil: „Bohové a páni, 

co mám dělat, abych byl zachráněn?“ (Sk 16, 10b).  

Pavel měl v tomto městě třetí příležitost pomoci: „Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty 

i všichni, kdo jsou v tvém domě“ (16, 31).  Žalářník uvěřil a posléze i členové jeho rodiny. 

Dali se pokřtít a u stolu se všichni společně radovali, že uvěřili v Ježíše.   

Pavel a Silas odešli z města jako svobodní lidé. Nezapomněli se stavit u Lydie, která 

poskytla svůj dům pro rodící se skupinu Ježíšových vyznavačů. Vznikala zde církev, která se 

rozrostla v živou křesťanskou obec na evropské půdě a byla svědectvím o moci Kristova 

evangelia. 
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Misie v Tesalonice, v hlavním městě římské provincie Makedonie, začala v synagoze, ale 

trvala jen tři následující soboty. Pavel dokazoval Židům, že Mesiáš trpěl a vstal z mrtvých. 

Někteří z posluchačů se dali přesvědčit; hlavně ti, co už věřili v jediného Boha a mnozí 

Řekové. To se však nelíbilo Židům, kteří pak pobouřili celé město a ohrožovali i misionáře. 

Ještě té noci bratří vypravili Pavla a Silase do Beroje. 

V Beroji byli Židé pokornější a přístupnější. S dychtivostí přijímali evangelium a denně 

studovali Písmo. Mnozí Židé i Řekové uvěřili. To se opět nelíbilo Židům v Tesalonice. 

Vypravili se do Beroje a ohrožovali misionáře. Proto bratři vypravili Pavla do Athén. 

V Athénách Pavel kázal o Bohu, který se nepodobá něčemu, co bylo vyrobeno z kamene 

lidskou rukou. Mluvil i o Ježíši a jeho vzkříšení. Řeckým filosofům se to nelíbilo, ale byli 

zvědaví. Pavla si pozvali na proslulý Areopag. Na úvod mu položili otázku: „… jaké je to tvé 

nové učení, které šíříš?“  Pavel měl dar i vzdělaným lidem zvěstovat Boha. Výstižně to o 

Pavlovi pověděl John Stott ve své knize Rok s Biblí:  

„Člověk musí obdivovat Pavlovu všestrannost, s kterou zvěstuje evangelium různým 

skupinám lidí. Působivý je zejména široký záběr Pavlova poselství. Zvěstoval Boha v jeho 

plnosti jako Stvořitele, Dárce života, Vládce, Otce a Soudce. To všechno je součástí evangelia 

nebo přinejmenším úvodem k němu. Mnozí lidé dnes neodmítají evangelium proto, že by ho 

považovali za falešné, ale protože jim připadá banální. Hledají ucelený názor na svět, který 

by dal smysl všemu, co prožívají. Od Pavla se učíme, že nemůžeme kázat evangelium o Ježíši 

bez učení o Bohu, kříž bez stvoření ani spásu bez soudu a naopak.“  

Když Pavel ke konci svého vystoupení zmínil vzkříšení z mrtvých, mnozí z posluchačů 

vyjadřovali nesouhlas, jiní se posmívali. Pavel proto kázání ukončil a odešel s těmi, kteří uvěřili. 

Pavel přišel z Athén do Korintu a potkal zde jednoho Žida, jmenoval se Akvila. Přišel 

sem se svoji ženou z Italie, neboť jako Židé, byli z Říma vykázáni. Živili se výrobou stanů a 

Pavel, vyučen stejnému řemeslu, pracoval s nimi. Každou sobotu kázal v synagoze. Po 

návratu Silase a Timotea z Makedonie, všechen čas věnoval kázání. Židům dokazoval, že 

Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Oni však čekali jiného mesiáše a s Pavlem nesouhlasili.  

Pavel tedy synagogu opustil a kázal pohanům v domě pohana Justa. Ten uvěřil a s ním 

i mnozí, kteří se nechali pokřtít. Pavel zde založil církev a pyšnému městu půldruhého roku 

kázal o vzkříšeném Kristu a o spáse skrze milost. Po krátké zastávce v Efezu se vydal na 

cestu do Cesareje a spěchal do Jeruzaléma, aby tam pozdravil církev. Z Jeruzaléma Pavel 

odešel do Syrské Antiochie, aby se připravil na třetí, poslední, misijní cestu. O té napíšu příště 

a připojím mapu Cesty apoštola Pavla. 

                                                                                                                                                       Ladislav Vopelák 
Literatura: 

1. Bible, Český ekumenický překlad, ČBS 2006.  
2. Ilustrovaná encyklopedie Bible, Knižní klub 2013.  
3. Stott R. W. John: Zápas mladé církve, Návrat domů, 1990. 
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ELIM 

 
Po delší odmlce mám pro vás několik nových zpráv z Elimu Pardubice, z.s. 

Nejdůležitější je ta, že na březnovém členském shromáždění Elimu byl zvolen nový 

výbor společnosti. Předsedou zůstává Vladimír Lukáš, místopředsedou byl zvolen nový člen 

výboru Marek Kalvach a členem výboru zůstává Eva Widenská, která před tím oznámila 

odstoupení z funkce místopředsedkyně výboru. Stejně tak Petr Kalvach ml. požádal o 

odstoupení z výboru.  

Ze zprávy výboru o činnosti společnosti v roce 2018 vybírám několik skutečností.  

Naše hlavní pozornost je soustředěna na seniory a pro ně jsme uskutečnili 35 setkání 

při přednáškách a promítání cestopisných filmů  (průměrně asi 25 účastníků) a 23 setkání při 

protahovacím cvičení (průměr 11 cvičenců). V loňském roce jsme také podpořili školku a 

školu Noe nejen finančně, ale i zaštítěním žádosti o získání grantu ve výši 10.000,- Kč na 

zakoupení „ozobotů“ (programovatelné miniroboty). Ty nyní slouží škole při výuce základů 

programování ve vyšších ročnících. V kavárně a knihkupectví jsme 10x zajišťovali provoz i 

při mimořádných ( většinou sobotních) aktivitách sborových i celocírkevních. V naši režii a 

ve spolupráci s MO Pardubice 2 proběhl také Jarní koncert pěveckého sboru Pernštejn, 

Ludmila, Suk. A stejný Jarní koncert, při kterém zazní zpěv písní různého žánru i varhanní 

hudba, se v Arše uskuteční i letos, a to v pondělí 13. května v 18 hodin. Srdečně zveme! 

V letošním roce jsme k našim programům přidali ještě páteční setkávání při 

procvičování paměti (2x měsíčně  - zatím cca 10 účastníků v průměru). A co nás překvapilo 

v prvních 3 měsících letošního roku nejvíc, je výrazný nárůst účasti při středečních 

programech, kdy průměr stoupl určitě nad 45 návštěvníků a kavárna praská ve švech (lépe – 

ve zdech). 

Výbor Elimu a stejně tak všichni členové (je nás 11) by byli rádi, kdyby se náš počet 

rozšířil o ty, kteří by přinesli nové nápady a iniciativu do naší činnosti a nebo se jen stali 

aktivními podporovateli této naší práce, která se zatím min. z 90 % týká služby lidem 

z necírkevního prostředí. A to stojí za zvážení. 
 

Nejbližší program Seniorklubu 
 

Středa 10.4. v 17 hodin Beseda s primátorem Pardubic Martinem Charvátem a sta-
rostou MO Pce 2 Radkem Hejným 

Středa 17.4. v 17 hodin Izrael – videosnímek 
Pondělí 13.5. v 18 hodin Jarní koncert pěveckého sboru Pernštejn, Ludmila, Suk. 

Kromě písní zazní v programu i varhanní hudba.  
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Postřehy z domova i ze světa 
Z DOMOVA: 

1) Dne 31. ledna odvolal Pán na věčnost (ve věku 80ti let)faráře Evangelické církve 

Luďka Rejchrta. Byl nejstarším ze tří synů našeho bývalého kazatele Luďka Rejchrta st., 

který sloužil m.j. ve sborech v České Třebové a v České Skalici. Především písňová tvorba 

Luďka Rejchrta ml. zasáhla širokou protestantskou obec. Jen v málokterém sboru bychom 

nenalezli zpěvník Buď tobě sláva a jeho píseň „Někdo mne vede za ruku“ (KK 422) patří ke 

zlatému fondu evangelických písní. Další jeho píseň, kterou rádi zpíváme je „Moudrost mi, 

Pane, dávej“ (KK 440). Vzpomínkové shromáždění na br. Luďka Rejchrta bylo 30.března 

v Praze v branickém evangelickém kostele, kde bratr sloužil v letech 1973 – 2009, tj.36 let! 

2) Památku rabína Šacha, jednoho z největších židovských učenců, přijíždějí v těchto 

dnech do Holešova uctít stovky chasidů (zbožných Židů). Připomínají si výročí jeho úmrtí, i 

když není kulaté, ale chasidé si na tato výročí velice potrpí. Šach je pochován na holešovském 

židovském hřbitově, který se spolu s tamní synagogou těší velké pozornosti poutníků z celého 

světa. Chasidé věří, že jejich modlitba u Šachova hrobu putuje přímou cestou do nebe. Šach, 

vlastním jménem Šabtaj ha-Kohen, působil v Holešově jako rabín a zemřel zde v roce 1663. 

Řadí se mezi 20 nejvýznamnějších židovských učenců a jeho práce věnované především 

židovskému právu jsou pro židovský svět zásadní. 

  Poznámka autora:  holešovský hřbitov jsme s manželkou navštívili vloni v létě a byli 

jsme překvapeni, právě pod dojmem prezentovaného velkého zájmu Židů, v jak špatném 

stavu hřbitov  (včetně přístupové cesty) byl.  Podle informace z tisku je dnes už stav lepší. 

Židé si mohou odpočinout a uvařit kávu v domku u hřbitova a nad Šachovou tumbou stojí 

stan s jednoduchým vytápěním a židličkami.  Alespoň to u návštěvníků může evokovat 

putování izraelitů pouští – kromě toho vnitřního vyhřívání. 
Z IZRAELE: 

1) Vědci stále zkoumají, zda mají starozákonní biblické příběhy opravdu reálný základ. 

A ukazuje se, že mají. Svědčí o tom první hmatatelný archeologický důkaz o Exodu. 

Nedávno totiž objevili archeologové z Arielské univerzity v Izraeli zbytky tábora, kde 

před zhruba 3000 lety tábořili a asi se ukrývali před Egypťany kočovníci. Nálezy keramiky a 

zbytků ohrad (přístřešků) pro zvířata u staré zříceniny Khirbet el – Mastarah, na západním 

břehu Jordánu, podle odborníků dokazují, že tudy mohli opravdu putovat Izraelité do 

Zaslíbené země. Místo se shoduje s biblickým příběhem místopisně i časově. 

2) Vědci z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě nalezli dvanáctou jeskyni, v níž byly 

původně ukryty svitky z doby kolem roku 70 n.l. Při objevení jeskyně zde svitky už nebyly, 

protože je vykradli zloději v 50. letech minulého století. Tehdy, po nálezu první svitků a 

zveřejnění místa nálezu, to byl právě signál pro tyto vykradače, aby intenzivně hledali další 

svitky a ty pak se ziskem prodávali překupníkům. Ve zmíněné jeskyni o velikosti 3,5 x 5 m 

s velice úzkým vchodem vědci nalezli jen zbytky provázků, kterými byly svitky převazovány 

a zbytky rozbitých nádob, které sloužily jako schrány pro tyto artefakty. I přes nepřítomnost 

vzácných svitků v jeskyni je to významný objev, který dokazuje, že je potřeba pokračovat 

v průzkumu jeskyní v oblasti Judské pouště, kde se mohou skrývat další, dosud neobjevené 

svitky. 

  A právě poslední informace z Izraele, které informují o objevení dalších dvou dosud 

neprobádaných jeskyní, tyto předpoklady potvrzují. 

Informace připravil V. Lukáš  
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Kázání v mp4 a textové podobě   ………………………………. www.archapardubice.cz 

Nahrávky biblických hodin v mp4   ……….……………………… kancelář Archy 
 

Knihovna       Irena Hambálková  tel.  461 100 142 

(půjčování knih vždy po shromáždění)  
Kurzy Alfa      Martin Hambálek  tel. 774 319 418 

Awana klub     Dagmar Kalenská   tel. 606 723 207 

Práce s dorostem     Alois Blažek   tel. 778 770 680 

Schůzky mládeže    J.Macek   tel. 735 166 425 

Evergreeni     Marek Kalvach  tel. 736 466 891 

Chválící skupinka    Petr Kalvach ml.  tel. 777 043 356 

Chválící skupinka   Jiří Čermák   tel. 730 617 153 

Kancelář sboru    Marie Kampová  tel. 731 143 403 

Pracovník kanceláře, pokladník      tel. 732 157 375 

Varhanní doprovod    Daniela Kampová  tel. 721 507 844 

 

NOE – Křesťanská a základní škola a mateřská škola 
 
FINANČNÍ DARY NA POTŘEBY ŠKOLY můžete posílat na účet školy: 

Číslo účtu:  2200446559/2010 Fio banka, a.s. 

Konst. Symbol:  

Variabilní symbol pro ZŠ: 99 a dále rodné číslo bez čísla za lomítkem 

Variabilní symbol pro MŠ: 88 a dále rodné číslo bez čísla za lomítkem 

Do poznámky uveďte Vaše číslo telefonu. 

 

Výbor pobočky:  Vladimír Lukáš – předseda 

Eva Widenská 

Marek Kalvach 

 

Struktura činnosti. 

Kavárna a knihkupectví - vedoucí Dagmar Kalvachová (Dubinská) 

Seniorklub - vedoucí Vladimír Lukáš, zástupce - Petr Kalvach st. 

 

Číslo účtu (pro vaše případné sponzorské dary).   3368788389/0800 

Služby CB 

 E L I M  P a r d u b i c e 
křesťanská společnost pro diakonii z.s. 

http://www.archapardubice.cz/
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Církev bratrská- Archa 
Pardubice 
Lonkova 512 
530 09 Pardubice 
 

pardubice@cb.cz 
www.cb.cz/pardubice 
 

Kazatel   
Martin Tabačan 
tel. 774 134 301 
tabycz@gmail.com 
 

Vikář 
Jan Macek 
tel. 735 166 425 
jan.macek@cb.cz 
 

Starší sboru 
 

Radomír Kalenský st. 
místopředseda 
tel. 606 788 791 

radomir.kalensky@gmail.com 
 
Alois Blažek 
tel. 775 770 680 
blazekalois@gmail.com 
 
Petr Kalvach ml. 
tel. 777 043 356 

boss77@seznam.cz  
 
Dagmar Kalvachová Pol. 
tel. 736 658 176 

dagmar.kalvachova@se-
znam.cz 
 
Petr Kotas 
tel. 602 309 227 

f.trade@email.cz 
 
Jakub Řehák 
tel.775 322 268 

rehak.jakub@gmail.com 
 
Vladimír Zbytek 
tel. 604 687 607 

vzbytek@gmail.com 
 

st. pověřen péčí o Kvasín: 
Petr Kotas 

Pravidelná setkání  
NEDĚLE Modlitební chvíle 09:00 hod. Archa, kavárna 
 Bohoslužba 09:30 hod. Archa, velký sál 
 Bohoslužba 09:15 hod. Kvasín 
  
ČTVRTEK Awana klub 17:00 hod. Archa 
 Studium Bible 18:30 hod. Kvasín, sudé týdny 
 

PÁTEK Dorost 16:30 hod. Archa, klubovna 
 

SOBOTA Mládež 18:00 hod. Archa, malý sál 
 

NEDĚLE Evergreeni 18:00 hod. Archa, malý sál  

Sborový list. Vychází jako občasník sboru Církve bratrské v Pardubicích.  
 
Všechny připomínky, podněty a nápady či modlitební předměty adresujte 
prosím redakci Sborového listu.  

Martin Tabačan  tabycz@gmail.com 
Dagmar Kalvachová-Polabinská dagmar.kalvachova@seznam.cz 

 
Uzávěrka příštího čísla červen 2019. 

Náklady na vydání tohoto čísla činí asi 15 Kč. 

 

Číslo účtu sboru CB Pardubice 2000380583 / 2010 
Konstantní symbol 558 
Variabilní symbol  
Při úhradách používejte prosím jako variabilní symbol své rodné 
číslo datum narození (bez čísla za lomítkem),  
před které uvedete toto dvojčíslí podle druhu určení platby. 
 

  VS 

Dary Dary, desátky 11 

 dary různé (po předchozí dohodě) 12 

 dary mládež 13 

 dary alfa 14 

 dary Ukrajina 15 

 dary Awana klub 16 

 dary pro potřebné 17 

 
Dary NOE – příprava a propagace stavby bu-
dovy NOE 18 

 Dary NOE – příspěvky zřizovatele 19 

CTS vratná kauce CTS 2 

Mládež English Camp 3 

 další akce mládeže (po předchozí dohodě) 31,32… 

Sbor Relax 50+ 50 

 Rodinný EC 51 

 další akce sboru (po předchozí dohodě) 52,53… 

Awana Klub Awana 60 

 tábor Awany 61 
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