
 

 

 
 

 

Rozloučení s kazatelem  

Martinem Tabačanem  

a jeho rodinou 

v neděli 16.června 2019  

v Arše 

 

 

Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu,  

který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících. 1Tm 4,10   

 

sborový list 
OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH            06-08/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.bibleserver.com/text/CEP/1.Timoteovi4%2C10
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Akce v září 
8.9. 9:30 Bohoslužba, Večeře Páně 

9. 9. 18:00 Pracovní sejití starších sboru 

15.9. 9:30 Bohoslužba – slouží br. Kazatel Roman Neumann 

21.9. 20:00 Setkání pěstounských rodin 

23.9. 18:00 Modlitební sejití starších sboru 

od září  Kurz Alfa 

 

Od září bude pracovní a modlitební setkání staršovstva vždy 2. a 4. pondělí v měsíci! 

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

své narozeniny v červnu, červenci a srpnu 

 
 

 

Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce 
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 

28.04.2019 7588 Kč  23.06.2019 3493 Kč  

05.05.2019 3903 Kč  30.06.2019 1987 Kč  

12.05.2019 4056 Kč  07.07.2019 3868 Kč  

19.05.2019 3164 Kč 14.07.2019 3646 Kč 

26.05.2019 3433 Kč 21.07.2019 3750 Kč 

02.06.2019 4495 Kč 28.07.2019 3599 Kč 

09.06.2019 1989 Kč 04.08.2019 3759 Kč 
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Úvodník 
 

Milé sestry, milí bratři, 

na této stránce jsme zvyklí číst slovo psané br. kazatelem. V posledních minimálně 6-ti letech 

psal úvodníky právě kazatel Martin Tabačan, který v našem sboru sloužil 11 let.  

Byl to čas, který nám dal Pán Ježíš Kristus, abychom žili a sloužili Bohu jako společen-

ství Jeho církve společně s kazatelem Martinem a jeho rodinou a následně i pod vedením Mar-

tina jako správce sboru. Skrze jeho službu jsme mohli přijímat mnoho Božího požehnání, ve-

dení a povzbuzení na cestě víry a mnoho dalších darů od našeho Pána a Spasitele. Jsem pře-

svědčena, že každý máme své zkušenosti víry a své pěkné vzpomínky na tento společný čas. 

Jistě znáte text z biblické knihy Kazatel, 3. kapitoly – „Všechno má určenou chvíli a 

veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas …“. V našem případě bychom my teď možná napsali: 

„ je čas být spolu, je čas se rozloučit.“ A to je ten čas, který je v době vydání tohoto Sborového 

listu za námi, a kterému je věnován ve větší míře i tento Sborový list.  

Autor knihy Kazatel píše o tom, co zakusil a vidí kolem sebe: „Pomíjivost, samá pomí-

jivost, řekl Kazatel, …, všechno pomíjí. Možná znáte tentýž text z kralického překladu: „… 

marnost nad marnostmi, a všecko marnost.“. Autor knihy hledá moudrost, blaženost, přemýšlí 

nad životem, poznává, že veškeré dílo Boží člověk není schopen postihnout. Přes všechno 

hledání nakonec dochází k úžasnému závěru - ve 12. kapitole (verš 13) pak čteme: Závěr 

všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.   

Také ap. Pavel nás povzbuzuje v 1K 15,57-58: „Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství 

skrze našeho Pána Ježíše Krista! A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, 

buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“ 

Děkujeme našemu Pánu za Martinovu službu kazatele u nás, která jistě nebyla „marná“, 

za jeho péči o školu, za jeho vytrvalost a trpělivost s námi „ovečkami“, za ovoce Martinovy 

služby v našich životech, o kterém bychom možná řekli „je čas sklízet …“ a současně, jak nás 

nabádá ap. Pavel, „je čas pokračovat“ v práci na Božím díle, kterého mezi námi mohla být 

součástí i rodina Tabačanových celých 11 let. Přejeme br. kazateli Martinovi Tabačanovi i celé 

jeho rodině Boží požehnání a radost ze služby našemu Pánu a Spasiteli i na novém působišti. 

Dagmar Kalvachová-Pol. 

************ 

Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala všem vám, kteří jste ochotně se mnou 

spolupracovali a přispívali svými články, svědectvím, apod. do Sborového listu.  

Po téměř 12 letech této práce končím tuto službu a ráda ji předám někomu mladšímu. 

Je to služba, kterou jsem dělala velmi ráda, a jak jsem již při některé příležitosti napsala, 

přijala jsem ji od našeho Pána jako odpověď na úvahy, zda mohu využít alespoň něco z toho, 

co jsem se naučila při svém studiu a zaměstnání, a to byla mimo jiné právě práce s počítačem, 

texty, obrázky, tabulkami, apod. Dnes je již většina především mladých lidí v tomto oboru do-

statečně vzdělaná, tak předpokládám, že se najde nový služebník nebo služebníci, kteří přine-

sou třeba i něco nového do této práce.  

Přeji nové redakci Sborového listu Boží vedení a radost z této služby. 

Také vám bratři a sestry, čtenáři Sborového listu, přeji Boží požehnání, vytrvalost a růst ve 

víře třeba i skrze tento náš Sborový list. 

Dagmar Kalvachová - Pol.  

https://www.bibleserver.com/text/CEP/1.Korintsk%C3%BDm15%2C58
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Ohlédnutí za službou br. kazatele Martina Tabačana 
 

Br. kazatel Martin Tabačan do našeho sboru nastoupil jako druhý kazatel ke správci sboru br. 

kazateli Samuelovi Jindrovi v září roku 2008, přišel ze sboru v Třebíči. Na počátku služby byl 

pověřen vedením mládeže. Po odchodu br. kazatele Samuele Jindry v září 2013 byl zvolen 

správcem sboru a plně se věnoval této službě, ale i znovu vedení mládeže, a  to až do června 

2019, kdy odešel na nové působiště do sboru CB v Liberci.  

Položila jsem nahodile některým bratrům a sestrám – mladším i starším věkem - otázku: 

Co vás ve službě  Martina oslovilo, na co rádi vzpomínáte? 

A zde jsou odpovědi, vzpomínky, … 

********** 

„Martin byl a je silná osobnost. Svou vizáží působí jako zralý muž. Ale on u nás vlastně 
začal sloužit jako velice mladý, začínající duchovní. Bylo mu 32 let. A přitom při svém 
mládí jednal vždy rozhodně a moudře.  
Ať mu Pán na novém působišti žehná a chrání jeho i celou rodinu.“ 
  
Děkuji Martinovi za úžasné biblické hodiny. 

 

Martinovi jsem velmi vděčná za ochotu věnovat mi čas, když bylo potřeba. Díky 
němu jsem mohla vyřešit mnoho problémů a kolikrát si vyčistit hlavu a srdce od věcí, 
které tam již dávno neměly být. Spolu s Jindřiškou tvořili laskavý tandem, vděčím 
jim za trpělivost a vždy otevřenou náruč. 

  
Velmi mně těšila vstřícnost a zájem o nás věkem starší bratry a sestry.  
 Měla jsem Martina ráda, on šel do všeho s elánem a byl pro Ježíše zapálený.  

Věřila jsem mu, byl pravdomluvný, takový opravdový, spravedlivý mužský.  
Měla jsem dojem, že s každým jedná stejně a pro mládež a školu NOE dělal maximum. 
Když jsem něco potřebovala pomoc, byl vždy ochotný mi pomoci. 

 
Ráda vzpomínám na dovolené pro mladé rodiny s dětmi, které Martin ve spolupráci s dal-
šími vedoucími organizoval. Bylo zde vždy skvělé společenství, výlety, vyučování, zábava 
pro děti. Sešlo se nás zde i 80. Vydařené byly také komornější víkendy pro táty s dětmi. 
Vážím si dlouhodobé a vytrvalé podpory školy Noe. Započaté dílo, které Martin převzal po 
Samuelovi, bylo náročné a on prokázal odhodlání a vytrvalost. 
   
Díky za perfektně, zajímavě a vyčerpávajícím způsobem připravené biblické hodiny. 
   
 Martinovi jsem velmi vděčná za plnou podporu školy NOE. Oslovily mě i jeho 

vize rozšíření působnosti Archy směrem na Duklu. Martin byl pro mě povzbu-
zením pro své vize, které poctivě hledal před Boží tváří a v tom, že i přes pře-
kážky se nechává vést Boží cestou. Moc si vážím i služby Jindřišky jak ve škole 
NOE, tak i ve sboru.  
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 Pro mě osobně byla obohacující Martinova buldočí povaha. Nenechal věci jen tak 
odejít, snažil se je dotáhnout do konce. I když se mi občas nechtělo, nedal mi 
pokoj, dokud jsme nedošli k cíli. A to bylo pro mě velikým požehnáním. K Marti-
novi samozřejmě patří i jeho skvělá rodina, po Jindřišce se mi stýská už teď. 

 

 
Trochu se ohlížím……S Martinem a jeho rodinou jsem se setkal poprvé při stěhování rodiny 
do nového bydlení v Pardubicích a hned bylo jasno – při tom množství zavazadel – že to 

nebudou žádní životní troškaři….. 😊 Myslím, že Martin Tabačan jako kazatel byl pro 
náš sbor vizionářem, velice realistickým a s dobrou koncovkou. 
Při osobních rozhovorech otevíral prostor tématům a uměl naslouchat; důraz kladl na 
službu lidem a Bohu s tím, co ale nemůže zvládnout, přiznává a dává možnost jiným.  
Kus práce a zásluhu má na řešení budoucnosti školy Noe, díky.  
Díky i za jeho moudrost vedení pondělních pracovních sta….  
Moc děkuji za biblické hodiny, které měl vždy dobře připravené a byly mi vždy setkáním 
s Božím slovem, poučením, radostí a vděčností….  
Díky Pánu za jeho službu v Pardubicích, dík za jeho rodinu…… 
Archa se plaví s pomocí Boží dál…… 
   

ROZLOUČENÍ S MARTINEM TABAČANEM -- NEDĚLE 16.6.2019  
16. června jsme se rozloučili s rodinou kazatele Martina Tabačana, který se po necelých 

jedenácti letech služby v Pardubicích přesouvá do nového působiště v Liberci. Při dopolední 

bohoslužbě jsme jim předali dary – model lodi Cutty Sark a vstup do zábavního parku 

Tropický ostrov pro celou rodinu, v modlitbách jsme děkovali za jejich službu a vyprošovali 

pro ně požehnání v novém sboru.  

Odpoledne jsme se ještě jednou sešli k méně formální části programu na hřišti u školy 

Noe, kde měl každý možnost s Tabačanovými pohovořit nebo si v krátkém kvízu připomenout 

základní reálie jejich rodiny. Byl to milý čas a s láskou jsme je vyslali dále. 
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Administrátor sboru 
 

Rada CB v souladu s Řádem CB do příchodu nového správce našeho sboru jmenovala 

administrátorem sboru br. kazatele Pavla Lukáše z Brna. Požádala jsem bratra o krátké 

představení se ve Sborovém listu - tedy kdo je br. kazatel Pavel Lukáš si můžete přečíst zde: 

 

                Milí přátelé,                  
přestože mne řada z vás mnoho let zná, rád vyhovuji prosbě sestry Dáši 
Kalvachové (šéfredaktorky), abych se v tomto čísle Sborového listu představil 
těm z vás, s kterými jsem v minulosti neměl kontakt.  
Pocházím z Chrudimi, kde jsem byl s rodiči a sourozenci od dětství součástí 
kazatelské stanice tehdejšího litomyšlského sboru. Rok před koncem mé 

základní školy byli uvězněni náš kazatel Jaroslav Polanský a několik mladých bratří 
z Pardubic, vesměs otců rodin s malými dětmi. Tato skutečnost měla nemalý vliv na moje 
dospívání a prožívání skutečnosti duchovního bipolárního světa: věřících a nevěřících, 
křesťanů a jejich (komunistických) nepřátel. Za velmi důležité považuji, že jsme se jako mládež 
tehdy každou neděli (střídavě do Pardubic a do Chrudimi) sjížděli z širokého okolí a rádi jsme 
spolu trávili čas, zpravidla až do večera. V té době jsem mnohokrát slyšel, že bych svůj život 
měl vydat Ježíši Kristu, učinil jsem to však až ke konci středoškolského studia (strojní 
průmyslovky). Bylo to během památného večerního shromáždění v Chrudimi, kde se tehdy 
vydalo Kristu 9 mladých lidí; na naše malé poměry dost velký počet.  

Od vysokoškolských studií žiji v Brně. Brzy po příchodu tam jsem se zapojil do různých 
služeb v tehdy jediném brněnském sboru, nejdříve v mládeži, později v rámci celého sboru. 
Nejvíce a nejdéle jsem se věnoval vedení pěveckého sboru. Na počátku 70. let 20. století jsem 
se oženil, moje manželka Lydie mi byla velkou oporou a pomocí. Naše manželství trvalo 47 let, 
do nebeského domova manželka odešla před rokem. Velmi děkuji Bohu, že naše tři věřící děti 
vedou k osobní víře celkem 18 našich vnoučat.  

V polovině 90.let vznikl druhý brněnský sbor CB v Králově Poli, v roce 2000 vznikla 
nová stanice sboru na Kounicově ulici. Jako jeden z bratří straších mateřského sboru jsem byl 
pověřen vedením stanice. S manželkou jsme byli od počátku součástí tohoto společenství. To se 
od roku 2002 stalo třetím brněnským sborem, s názvem Betanie, jehož jsem byl zpočátku 
vikářem, později kazatelem.  

Od roku 2011 jsem – už jako důchodce – sloužil do konce roku 2017 na poloviční úvazek 
v našem sboru CB v Prostějově; poslední rok jako administrátor, protože tam začal sloužit 
nový vikář. Tuto službu jsem musel opustit kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu mé 
manželky.   

Uvědomuji si, že tento krátký výčet vybraných událostí mého života může vyvolat 
otázky. Pokud byste měli zájem slyšet víc z mého života, můžu se někdy se zájemci sejít, třeba 
v neděli odpoledne v kavárně Archy, a povědět víc. 

Pavel Lukáš   
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KDO JE ADMINISTRÁTOR SBORU  
PODLE ŘÁDU CB 

 

Pokud sbor nemá správce sboru, určí mu Rada administrátora z řad ordinovaných kaza-

telů nebo v případě potřeby i z členů staršovstva. (Nepřesáhne-li taková administrace dobu tří 

měsíců, příp. po nezbytně nutnou dobu než bude určen administrátor z řad ordinovaných ka-

zatelů.) (§217). 

Administrátor je osobou ve služebním poměru s CB (§230). Ke sjednání či ukončení 

pracovního poměru či obdobné smlouvy na činnost včetně faktického výkonu činností admi-

nistrátora je oprávněna pouze Rada (§243). 

Mandát administrátora vzniká jmenováním Radou ke konkrétnímu termínu (§231). 

Členství v CB je nutnou podmínkou jmenování. Administrace se ukončuje dnem instalace 

(§221) správce sboru (§217). 

Administrátor se jmenováním stává statutárním zástupcem sboru (§79).  

 

Administrátor dočasně zastává zodpovědnost správce sboru a plní jeho hlavní úkoly. 

Administrátor příp. jiný statutární zástupce sboru na základě ustanovení Řádu (§85) nebo roz-

hodnutí staršovstva odpovídá (odpovědnost v takovém případě nemusí souviset s vlastním fy-

zickým výkonem uvedených činností) za vyhotovení, průběžnou aktualizaci a archivaci (v sou-

ladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivní a spisové službě ve znění pozdějších předpisů) 

povinných dokumentů sboru, zápisů z jednání orgánů sboru (§86) a dalších písemností.  

Protokolární předání povinných dokumentů sboru (§34) administrátorovi zajistí odcházející 

správce sboru (§224). 

 

Administrátor je členem staršovstva, musí být přítomen  

 při rozhodování staršovstva o přijetí uchazeče za člena sboru (§12), 

 věroučného a pastoračního rozhovoru uchazeče o členství se staršovstvem (§13), 

 složení členského slibu (§11), 

Administrátor předává člena do jiného sboru na základě ustanovení (§27)  (§39) a při-

jímá oznámení (písemná, osobní) o vystoupení člena z církve (§20).  

Statutární zástupci sboru, tedy i administrátor, jsou z titulu své funkce oprávněni účastnit se 

jednání orgánu účelového či školského zařízení sboru s právem vystoupit. (§79).  

 

Administrátor se ze své činnosti zodpovídá staršovstvu a členskému shromáždění. (§235). 

 

Administrátora na základě jeho pověření zastupuje místopředseda staršovstva a předsedá čás-

tem jednání staršovstva, které se specificky týkají osoby správce sboru nebo administrátora. 

(§84) 

pro SL připravila Dagmar Kalvachová-Pol. 
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Čas prázdnin v Arše 
 

RODINNÝ ENGLISH CAMP 
S koncem školního roku odstartoval další Rodinný English Camp 2019, v pořadí již 

čtvrtý. Letos v jiném prostředí, a to v hotelu Renospond ve Zderazi. Seznam účastníků byl od 

jara plný a objevovalo se na něm více jmen nám neznámých, než tomu bylo v předchozích 

letech. Přesto jsme zvolili témata ryze křesťanská - příběhy z Bible.  

Pro uvítání účastníků před hotelem jsme si stanovili "vítací hlídky". Postupně se ale u 

"welcome desk" vytvořil chumel dětí i dospělých, který se dobře bavil a těšil se na nově 

příchozí. A tak začal REC 2019… 

Každý den měl podobný průběh - ranní přednáška k biblickému příběhu, výuka 

angličtiny, přestávka na kávu, výuka angličtiny, po obědě výlet, sport, koupání, povídání nebo 

hraní her, před večeří konverzace a po večeři písničky, hry, příběhy ze života a opět volná 

konverzace. Procvičovat angličtinu s rodilými mluvčími bylo možné od úsvitu do soumraku. 

I děti si čas s americkými mládežníky užívaly naplno.   

Biblické příběhy, které Jeff uměl skvěle vysvětlit i těm, kdo zatím Bibli moc nečetli, 

promlouvaly k posluchačům... Byl to Bohem požehnaný čas, kdy jsme si mohli navzájem 

projevovat sounáležitost a přátelství. V průběhu REC opět panovala pohoda a veselá 

nálada.  Uvědomujeme si, že slovo „rodinný“ nemá význam jen navenek, tedy že je určen pro 

rodiny, ale i dovnitř, tj. že i my se cítíme být rodinou. Ač geograficky tak vzdáleni, Duchem 

spojeni. Tělo Kristovo, kde každý disponuje nějakým darem, který skrze Ducha využije pro 

činnost celku právě v tento týden.  

Jak je psáno v dopise Korintským, kap. 12: Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé 

služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý 

ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku... Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z 

mnoha částí, i když je částí mnoho, přece tvoří jedno tělo... Všichni jsme jedním Duchem 

pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.  

Občerstveni tímto nápojem se těšíme na další společná setkání! 

pro SL napsala s. Lucie Bořková 
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ENGLISH CAMP MLÁDEŽE 
Naše mládež pořádala tento rok již dvacátý English camp pro mládež a již deset let nás 

v této aktivitě podporuje americký sbor Fellowship Bible Church z města Conway, Arkansas 

pod vedením pastora Kena Wilsona. A tak čtrnáct Američanů, devět organizátorů za naši 

mládež a dvacet tři účastníků spolu strávilo nabitý týden na chatě Jurášce v Orlických horách.  

English camp má tradičně čtyři rozměry: angličtina, zábava, přátelství a spiritualita. 

Angličtina byla vskutku všudypřítomná. Američané dokonce bydleli na pokojích se studenty, 

a tak někteří mohli také slyšet i angličtinu mluvenou ze spánku. Program byl naplněný – od 

dopolední výuky a sportů po odpolední workshopy, výlet a vytváření videí. Přátelství pak 

vznikala během týdne sama. Menší počet účastníků vztahy letos zintenzivnil.  

Tématem campu byl domov. Naše osobní zkušenosti a představy o domově i rodičích 

jsme spolu s účastníky konfrontovali s patnáctou kapitolou Lukášova evangelia. Při večerních 

programech a diskuzích jsme se bavili o trpělivém a milujícím Otci, který čeká na oba své 

syny, až prohlédnou. Přemýšleli jsme nad tím, kterému z nich jsme kdo více podobný a v čem. 

Zazněla tři svědectví o nalezení pravého domova a otce.  

Všichni si camp velmi chválili a těšili se, že příští rok pojedou zas. Já sám mám z  campu 

také dobrý dojem. Atmosféra byla přátelská, mohli jsme poznat nové lidi z našeho města a oni 

zas mohli poznat nás a slyšet, často poprvé, o Bohu Otci. Modlím se, aby nově vzniklé vztahy 

a myšlenky duchovních programů nevyzněly do prázdna. 

pro SL napsal vedoucí mládeže Jan Macek 
AWANA 

Tento rok jsme pro AWANA tábor zvolili téma s názvem „Vítejte v autoškole“. Všichni 

lidé jsou na cestě - každý řídí svůj život určitým způsobem. Tak jako platí na cestách dopravní 

předpisy a značení, aby nedocházelo k dopravním nehodám, stanovil i Pán Bůh potřebné 

příkazy, výstrahy a zákazy, které jsou nezbytné pro bezpečnou cestu naším životem. Děti se v 

průběhu tábora učily významu pěti dopravních značek a to jak v dopravním provozu, tak i 

přeneseně v biblickém vyučování na základě vybraných příběhů z Písma. 

K přípravě biblického vyučování jsme použili materiály z Dětské misie, ze kterých jsme 

použili i úžasný misijní příběh. Každý večer jsme dětem před spaním četli příběh Jamese 

Irwina, který zažil silnou Boží blízkost na Měsíci v rámci mise Apolla 15. Hloubku a význam 

svého zážitku s Bohem vyjádřil James Irwin slovy: „To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, 

znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.“ 

Jsem vděčný Pánu za úžasný tým ochotných služebníků, který jsme tvořili společně s 

katolickou farností z Trutnova. Stejně jako minulý rok jsme s Trutnovem měli 40 dětí a 

dohromady s vedoucími a asistenty nás bylo 58. Všechny děti i dospělé Pán ochraňoval a 

zachoval po celou dobu tábora ve zdraví a bez zranění. Během tábora panovalo příjemné 

počasí včetně ochlazujícího deště, díky kterému jsme byli ušetřeni od nesnesitelného vedra. A 

jako bonus jsme byli ušetřeni i od kontroly z hygienické stanice. Zřejmě už pochopili, že na 

našich táborech vládne Boží ochrana a vše máme v pořádku. 

Letošní tábor jsem osobně prožil jako nejvíc pohodový, kde se prolínaly vzájemné 

zkušenosti a znalosti týmu, radost dětí a hlavně Boží přítomnost. Každý rok je pro mne Boží 

blízkost, kterou zakouším skrze duchovní program, děti i tým, tím nejcennějším darem a velmi 

se raduji, že některé děti na konci letošního tábora odevzdaly své životy Pánu Ježíši. Modlím 

se, aby Boží láska působila v srdcích všech dětí, a aby je přiváděla k Ježíši Kristu, kde je 

bezpečí, ochrana a smysl každého života.  

Jirka Hrubý, hlavní vedoucí tábora
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Miletínská hymna 2019 
Ref: Na cestě k Pánu svítí vždy zelená, někdy tě hřích 
tvůj srazí na kolena. Nikdy však nezoufej, Pánu se 
odevzdej, On tě vždy povede cestou svou. 
1. Když tvoje cesta nevede dál, obrať se k Otci, proč 
by ses bál. Náruč svou otvírá, na tebe čeká, z dálky tě 
vyhlíží, naproti spěchá. 
2. Pro Boží lásku okovy dostává Pavel, co víru všem 
kolem rozdává. Bůh dává svobodu třeba i v žaláři, na-
děje ostatním skrz něho zazáří. 

 
3. Dům plný zlata, všechno už máš, v srdci však 
prázdno, a tak se ptáš: Čemu dát přednost, když volá 
Pán, všechno teď rozdat, anebo zůstat sám. 
4. V bludišti svých lží snadno se zamotáš, kudy se do-
stat ven tak snadno nepoznáš. Pohleď na Pána, On tě 
má rád, skrývat se nemusíš, ani se bát. 
5. Já jsem ta cesta, říká nám Pán, dávám ti život, ne-
budeš sám. Ta moje cesta jediná pravá je, tak mi dej 
ruku, půjdeme do ráje. 

 
 

 

 
tábor Awany v Miltíně 
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Svědectví s.Anna Flekačová 
 

Milí bratři a milé sestry, 

ráda bych se s Vámi podělila o svědectví, jak jsem prožila dobu poslední své nemoci, 

kdy mě zjistili vážné onemocnění srdce, byla jsem v ohrožení života, a tak mě připravovali 

v Pardubicích na operaci v Hradci Královém. Byla jsem silně unavená, mnozí ze sboru mně 

psali sms zprávy, telefonovali, já jsem však pro slabost nemohla ani telefonovat ani psát sms. 

Ale velmi silně jsem prožívala lásku všech Vás, kteří jste mě takto povzbuzovali, na mě 

mysleli a modlili se za mě.  

Spolupacientky na pokoji se podivovali nad tím, že jsem klidná, ani léky na uklidnění 

nechci, a tak jsem jim mohla říct, že to je síla modliteb bratří a sester z Církve bratrské Archa, 

kam patřím. 

Operace probíhala v Hradci Králové, a stejně tak jako v nemocnici v Pardubicích jsem 

prožívala klid a pokoj a odevzdání se Pánu Bohu, který o mě ví. Ve svém srdci přes Vaše i 

moje modlitby jsem byla připravena, že buď mě Pán uzdraví, nebo povolá k sobě. Lékaři, 

který se rovněž podivoval, že odmítám lék na spaní, jsem mohla říct přímo, že ráno budu 

dobře vyspaná, a že věřím, že Pán Bůh bude se mnou a lékaře dobře povede.  

Ráno jsem dostala tabletu, že už mě vezou na sál, a tak jsem ještě stihla říct – „že jedu 

na výlet“. Operace trvala 8 hodin. V nemocnici jsem byla 12 dní a měla jsem hned z lůžka 

sanitkou odjet do lázní do Poděbrad na jeden měsíc, ale to jsem fyzicky nemohla zvládnout. 

Jela jsem na doporučení přednosty kliniky až za 2 měsíce.  

Za celou tu dobu od 5.2.2019 až do konce května, kdy jsem konečně mohla dojít do 

Archy, se mně moc stýskalo po obecenství a Slově Božím v Arše. Jsem šťastná, že jsem zase 

mezi Vámi a velice vděčná Pánu Bohu, že mě tak úžasným způsobem tímto časem provedl. 

Děkuji Vám všem za Vaše modlitby a podporu.  

Pro r. 2019 jsem si vytáhla verš, Jan 14:1a  „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! 
Věřím, že to nebyla náhoda, ale skrze Pána Ježíše Krista, to bylo ujištění po celou dobu mé 

nemoci, že svatý Otec Bůh o mě ví, byl a je pro mě vírou a vnitřním klidem! Amen. 

 

Ještě jednou všem Vám děkuji za Vaši lásku a modlitby. 

S láskou Vaše sestra v Kristu  Anna Flekačová 

 

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než 
zač prosíme a co si dovedeme představit,  jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu 
Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. Ef 3,20-21 

 
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte 
své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše 
srdce i mysl v Kristu Ježíši. Fil 4: 6-7 

 
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12 
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Osm dní s knihou Skutků (11) 
 

Pardubická nemocnice, sobota 18. března 2017, den šestý 

Čekám na propouštěcí zprávu. Přichází primář Kardiologického oddělení MUDr. Jan Matějka 

s doprovodem. Můj zdravotní stav je prý uspokojivý, propouštěcí zpráva je napsaná, domů 

však půjdu až v pondělí. Proč? Zřejmě proto, abych knihu Skutků dočetl ještě zde. Věnoval 

jsem se tedy dalším třem kapitolám ve Sk 19-21, kde Lukáš vypráví o Pavlově misijní činnosti 

v Efezu, největším městě Řecko-římského světa, a také o setkání se staršími církve v Milétu 

a návštěvě jeruzalémské církve.    
 
TŘETÍ MISIJNÍ CESTA 19, 1- 1, 26 
 

Pavel v Efezu 19,1-22   

„Zatímco byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do 

Efezu.“ (19,1). Zde Pavel založil centrum raného křesťanského hnutí, musel však předtím 

vyřešit dva problémy: První se týkal malé skupiny učedníků Jana Křtitele, kteří nic neslyšeli 

o letnicích a byli pokřtěni křtem Janovým. Pavel jim vysvětlil, že Janův křest je nedostačující 

k plnému křesťanství a vybízel lid, aby uvěřili v Ježíše, který přijde po něm.  Když to uslyšeli, 

uvěřili a dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Všech pokřtěných bylo asi dvanáct. 

Druhý problém byl okultismus. V Asii byly rozšířeny pověry a pokusy o vymítání 

zlých duchů. Proti tomu se Pavel postavil. Neohroženě kázal tři měsíce v synagoze. Židé však 

odmítli evangelium, proto se rozhodl synagogu opustit a po dobu dvou let denně kázal 

v přednáškové síni filozofa Tyranna. Všichni obyvatelé provincie Asie tak slyšeli evangelium 

a mnozí z nich uvěřili a vyznávali, že byli uzdraveni nebo zbaveni závislosti na magii. Ti 

snesli své knihy, a veřejně je spálili. Pavel byl výsledkem misie povzbuzen. Veden Duchem 

svatým rozhodl se, že navštíví Jeruzalém a po nějakém čase i Řím. 
 

Pavel v Milétu 20,17-38 

Na cestě do Jeruzaléma se Pavel zastavil také v přístavním městě Milétu, z kterého 

poslal vzkaz do Efezu, a zavolal si starší církve. Ti za několik dní poslušně přišli. Pavlova řeč 

k nim bývá nazývána „Pavlova závěť.“ Naznačuje, že se Pavlova misie chýlí ke konci. 

„Apoštol se dívá zpět (18-21) i kupředu (22-27), předává svůj odkaz (28-32) a žehná (33n). 

„V Lukášově koncepci dějin církve končí čas Pavlův a nastává čas starších církve.“(viz 

poznámka (3) 

Připomenu jen některá Pavlova slova o budoucnosti: „Nyní jdu do Jeruzaléma, protože 

mě Duch nutí, a nevím, co mě tam potká. Vím jen tolik, že mi Duch svatý město od města 

ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou 

cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat 

evangelium o Boží milosti. “ (20,22-24) 

Na konci Pavel předal starším církve svůj odkaz: „Dávejte pozor na sebe i na celé 

stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou 

si Bůh získal krví vlastního Syna“ (20, 28-32). Pak si Pavel se všemi klekl a pomodlil se. 

Loučení bylo dojemné. „Všichni se dali do hlasitého pláče, objímali Pavla a líbali ho“ 

(20,37). Potom Pavla doprovodili k lodi. 
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Pavel se setkal s jeruzalémskou církví  21,17-26 
„Když jsme přišli do Jeruzaléma, přijali nás bratří s radostí. Nazítří se Pavel odebral i 

s námi k Jakubovi, kde se sešli všichni starší“ (21, 17- 18). 

Bylo to vzácné setkání. Tváří v tvář se Pavel setkal s Jakubem, vůdcem celosvětové 

židovské komunity a vyprávěl mu o požehnaných výsledcích misijní práce. Oba chválili 

Boha, neboť počet křesťanů velmi rostl v Jeruzalémě i v městech, kde Pavel konal misii a 

vybudoval silný řetěz křesťanských sborů. Oba apoštolové byli smířlivého ducha a jsou nám 

velkým vzorem. 

 

Literatura:                                                                                                                                     Ladislav Vopelák 
1. Stott R. W. John: Zápas mladé církve, Návrat domů, 1990. 
2. Ilustrovaná encyklopedie Bible, Knižní klub, 2013. 
3. Nový Zákon s výkladovými poznámkami, ČBS  1991.   

 

 

 

Mapa: Cesty apoštola Pavla 
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Za co se modlíme? 
 

V pokoře se přimlouvejme za: 

‒ Bratry a sestry, kteří nemají možnost být mezi námi pro stáří či nemoc. 

‒ Boží ochranu pro naše společenství. Duchovní obnovu našeho společenství. 

‒ Obnovu rozbitých vztahů.  

‒ Odvahu k pokání a touhu po smíření. 

‒ Školu NOE - jednání o nové budově školy NOE a Boží vedení. 

Ochranu pro učitele, děti a ostatní pracovníky školy. 

Každou 1. středu v měsíci školního roku se můžeme zúčastnit pravidelného půstu, a od 

16 hod modliteb a chval za školu NOE ve sborovně v přízemí školy. 

Každé poslední pondělí v měsíci školního roku jsme zváni modlit se za NOE v Arše 

od 18 hod. 

‒ Dětský domov Obnovlenje ve Ržiščevě.  

‒ Další pokračování práce Honzy a Jarky. 
 

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za 
nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ř 8:26 

 

Dagmar Kalvachová-Pol. 
 
 

ELIM 
 

Program Seniorklubu 
Své podzimní aktivity zahajuje Seniorklub Archa v těchto termínech a s těmito programy: 

 
STŘEDEČNÍ SETKÁVÁNÍ V 17 HODIN 
 

2.10. Dominikánská republika – video 

9.10. Paraguay – video 

16.10. Beseda s náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí paní Janou Hanzlíkovou 

23.10. Svatojakubská cesta – cestopisná přednáška Jiřího Černíka 

30.10. Argentina 1 (Národní parky, Andy, Ohňová země) 

 – cestopisná přednáška Josefa Soukupa 

6.11. Argentina 2 (Buenos Aires, vodopády Iguazu) – J. Soukup 

 
ČTVRTEČNÍ PROTAHOVACÍ CVIČENÍ 

od 3.10. vždy každý čtvrtek od 9.20 a od 10.10 hod. 

 
PROCVIČOVÁNÍ PAMĚTI 

od pátku 11.10. v 15.30 v kavárně (ve 14 denních intervalech). 

 

Za Seniorklub zve Vladimír 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 
 

Adminitrátor 
Pavel Lukáš 
tel. 777 847 445 
pavel.lukas.cb@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.  

 
(Dagmar Kalvachová-Polabinská dagmar.kalvachova@seznam.cz) 

 
Uzávěrka příštího čísla říjen 2019. 

Náklady na vydání tohoto čísla činí asi 10 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 budovy 
NOE 18 

 Dary NOE – příspěvky zřizovatele 19 

CTS vratná kauce CTS 2 

Mlá-
dež 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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