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L E D E N  2 0 2 0 ,  Č . 1

Ú V O D N Í K  

Milí přátelé, sestra a bratři ve víře v Krista, 

srdečně vás zdravím na začátku roku 2020. Nový rok se rozběhl na plné obrátky. Pracovní 
povinnosti a termíny, školní pololetní finišování, studijní semestrální zkoušky, třídní schůzky rodičů 
s učiteli, k  tomu onemocnění dětí či starých rodičů – jak tím vším budeme procházet? Jak nás 
v tom všem úsilí a stresu uvidí lidé, kteří žijí kolem nás? 

Náš sbor dostal pro tento rok slovo z Přísloví 15,13 (ČEP): Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto 
trápení srdce ubíjí ducha. Překlad B21: Radostné srdce dodává tváři krásu, ztrápené srdce ducha 
ubíjí. V  Přísloví kapitoly 10. až 15. uvádějí asi 170 protikladných tvrzení, ve kterých kontrastují 
dobrá a špatná, příkladná a varující, pozitivní a negativní konání člověka. Náš verš sděluje, že stav 
našeho srdce má velký vliv nejen na to, co bude vyzařovat z  našeho pohledu, nýbrž i na stav 
duchovní části naší osobnosti. Srdce plné radosti, které vyjasní naši tvář a ducha ubíjející ztrápené 
srdce pak budou působit na naše okolí. Vzpomínám na usměvavou poštovní doručovatelku. Na 
kurzu Alfa nám vyprávěla, jak jí jeden neznámý muž řekl, že díky jejímu úsměvu, když se před 
nedávnem potkali, nespáchal toho dne sebevraždu, jak zamýšlel. Lidi kolem sebe můžeme jistě 
kladně ovlivňovat nejen úsměvem 

Jak na to? Mít „v pořádku“ své srdce. Díky Bohu, že se smíme trvale obracet k Pánu Ježíši Kristu a 
prosit o jeho „transplantaci“, třeba slovy: Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného 
ducha. (Ž 51,12) Jenom náš Spasitel mění naše ztrápené srdce v radostné. 

Přeji nám všem, abychom slovy i beze slov v tomto roce šířili radostnou zprávu o milujícím Bohu. 
S očištěným a radostným srdcem. 

Pavel Lukáš 
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Novoroční hesla pro rok 2020 
  

Sbor: Př 15:13 
Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. 

  
Kvasín: Zj 19:5   

Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí. 
  

STARŠOVSTVO – 2 Tes 3:3 
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 
  
BESÍDKA MALÁ – Ag 1:13 
Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. 
  
BESÍDKA STŘEDNÍ – 2 Tim 2:5 
A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. 
  
BESÍDKA VELKÁ – Pl 3:25 
Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. 
  
AWANA – Př 18:10 
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu. 
  
DOROST – Ž 119:97 
Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.  

MLÁDEŽ – Oz 8:12 
Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího. 
  
EVERGREENI – Zach 13:1 
V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí 
hříchu a nečistoty. 
  
ALFA – Iz 9:1 
Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, 
zazáří světlo. 
  
ELIM – 1Pt 2:24 
On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi 
spravedlnosti. 
  
ŠKOLA NOE – Př 4:27 
Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu. 
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C Í R K E V N Í  N O VÝ  R O K   
PAV E L  L U K ÁŠ

Církevní rok I 
Na svém říjnovém pracovním jednání se 
bratři starší rozhodli, že si v našem sboru 
budeme v následujících měsících připomínat 
svátky a období církevního roku. Proto o něm 
na stránkách několika dalších čísel Sborových 
novin p ř ipravíme trochu základních 
informací.  
Proč vlastně? Křesťanská církev si od počátku 
př ipomínala ž ivot Pána Jež íše Krista. 
Postupné ustanovení svátků mělo všem 
věřícím každoročně připomínat ty dny a 
období, ve kterých se odehrály nejdůležitější 
děje Spasitelova života. Jistě i pro nás může 
být přínosné, když se jim v dalším půlroce 
(náš církevní rok trvá jen asi půlrok) budeme 
věnovat a promýšlet jejich význam. Navíc 
patříme k Církvi obecné všech generací a 
národů, která si je po celém světě také 
připomíná. Církevní rok se někdy označuje 
jako liturgický rok; více či méně se promítá 
do liturgie bohoslužeb.  

Neděle 
Někdy se v souvislosti s církevním rokem 
zapomíná, že základním křesťanským 
svátkem je neděle, den vzkříšení Ježíše 
Krista, den jeho vítězství. Také letnice 
připadaly na první den týdne. Proto byla od 
počátku neděle v církvi chápána jako den 
radosti a chvály; např. v postní době se v 
neděli půst nedržel. Po opuštění synagog se 
Kristovci shromažďovali nejprve v sobotu po 
setmění (Sk 20,7), protože židovský den 
začínal večerem. Později se scházeli v neděli 
ráno.  

Při bohoslužbách se od počátku připomínaly 
události ze života Božího Syna od jeslí až po 
vzkříšení a nanebevstoupení, jistě i seslání 
Ducha svatého v Jeruzalémě. Přirozeně je 
proto nejvíce svátků církevního roku v neděli.  

Advent - začátek církevního roku     
Adventem (slovem latinského původu, 
znamenajícím příchod) označujeme dobu 
čtyř nedělí před vánocemi, svátky narození 
Pána Ježíše. Adventní čas se dodržuje od 
začátku 7. Století. Advent začíná nedělí mezi 
27. 11. a 3.12., letos to je 1. prosince. 

V adventní době sice každoročně očekáváme 
b l í ž í c í s e v á n o c e , o v š e m t a k é s i 
připomínáme, že Kristus opět přijde na svět. 
Příchod Ježíše v poníženosti dítěte byl 
dokladem Boží věrnosti; stejná Boží věrnost 
slibům, že Spasitel přijde znovu, se jednou 
prokáže při parúsii, jeho druhém příchodu. 
Už starocírkevní perikopy, tj. úseky Písma, 
které se vázaly k církevním svátkům, dokazují, 
že si křesťané před mnoha staletími v 
adventním období připomínali zaslíbení 
druhého příchodu Božího syna. 

Vánoce 

Advent se naplňuje Štědrým dnem, přesněji 
řečeno večerem, kdy si připomínáme 
narození Ježíše v Betlémě. Oslavou narození 
Spasitele začínají vánoce. Ovšem v celé 
západní církvi je prvním vánočním svátkem 
až 25. prosinec. Slavení příchodu Krista na 
svět v církevním roce trvá osm dní (tzv. oktáv). 
Přestože vánoční svátky v církvi na Západě 
ukazují na slabost a chudobu Ježíšova lidství, 
vánoce jsou pro nás svátky radosti a 
vděčnosti. Bůh splnil své sliby a daroval nám 
záchranu ve svém Synu. Haleluja!  

Svátek mučedníka Štěpána (26.12.), zřejmě 
starší než vánoce, do vánočního cyklu 
nezapadá. Na druhé straně dává příležitost 
připomenout motiv mučednictví a kříže, který 
stál už v pozadí vánoc starocírkevních a 
zůstává tam stát i dnes. 
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V I K ÁŘ  N A  P R A X I  
J A N  M A C E K  

Několik postřehů z Litomyšle 

Svou druhou vikářskou praxi jsem absolvoval ve sboru v Litomyšli. Pod ruce jsem mohl nahlížet 
kazateli Danielovi Kvasničkovi. Městečko má krásné historické centrum a ve městě se nachází 
několik moderních architekty oceňovaných staveb. I Nový kostel sboru naší církve se snaží 
zapadnout. Ne jen po architektonické stránce. Sborový prostor i jeho aktivity jsou otevřeny 
spoluobčanům a místní ekumena, která úzce spolupracuje, přispívá do široké necírkevní i 
církevní komunity pořádáním přednášek, bohoslužeb, promluvami na veřejných akcích nebo 
také příspěvky do městského zpravodaje. Dveře ji otvírá politická reprezentace i iniciativní 
kazatel. 

Z několika akcí, kterých jsem se mohl účastnit, bych rád zmínil sobotní program pro manželské 
páry všeho věku, které si kladou za cíl prohloubit vztah manželů. Po společné dopolední 
přednášce – sdílení všedního dne a života pozvaným manželským párem,  následovaly 
odpolední semináře. Byly vedeny v duchu sdílení se a diskuzí nad konkrétní oblastí života. 
Možná by to mohlo být konkrétní inspirací pro nás. 

Pro kazatelského učně, stejně jako každého jiného, je při cestě do světa na zkušenou 
nejdůležitější seznámit se se způsobem práce jiného mistra, než u kterého se tovaryš vyučil. V 
tom byl pro mě pobyt v Litomyšli velmi přínosný. S Danielem jsme mohli vést mnoho rozhovorů 
o kázání, kazatelském životě a práci, jeho pojetí služby na sboru a chápání církve. Spojují se mi s 
nimi slova, sic nebyla ani vyslovena: zakotvenost v Písmu, otevřenost, svoboda, laskavost a 
přijímání, pevnost a hledání.   

Těším se, až vše dobré, co jsem se naučil, přetavím do své práce, tam kde jsem a kde budu. 

Nedělní oběd u 
Kvasničků.
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V listopadu jsem uskutečnila krátkou cestu 
za Irinou Klimovou z Ukrajiny, kterou náš 
sbor dlouhodobě podporuje. Přivezla jsem jí 
od sboru finanční podporu, dopis od 
staršovstva a přivážím též mnohé pozdravy 
pro náš sbor. 

Jednou ze skvělých věcí je, že za cenu 
levnější, než byl před deseti lety autobus do 
Kyjeva, se dají sehnat nyní přímé letenky z 
Pardubic – do Kyjeva.  Pohodlí je 
n e s r o v n a t e l n é , z v l á š t ě o d p a d á 
mnohahodinové čekání na hranicích. 

Pak však nastupuje vnitrostátní cestování, 
které zůstává stejně úmorné. Zajela jsem s 
Irinou do městečka Ržiščev, tj. do jejich 
domova. U krásného rodinného stolu jsme si 
s dětmi i dalšími hosty a pomocníky z církve 
povídali svědectví a pak vyzkoušeli novou 
karetní hru. Stalo se už tradicí, že přivážíme 
nějakou společenskou hru a české sladkosti.  

Měla jsem příležitost opět se setkat a 
promluvit se čtyřmi dospělými ženami, které 
jsme poznali již pře 15-ti lety, tehdy ještě v 
Mariupolu. Vždy s pokorou poslouchám, 
jaké změny jim přišly do cesty, s jakými 
problémy bojují. Obdivuji jejich silnou víru, 
která často nahrazuje mnohé nedostatky 
sociálního systému, zdravotnictví i celé 
ekonomické situace. 

Na nástěnce ve vestibulu Archy si můžete 
přečíst více z aktuálního života a služby Iriny 

Klimove. Městečko Ržičev je velmi oslabeno 
nezaměstnaností a velkým počtem sociálně 
slabých rodin, rodin alkoholiků a narkomanů. 
Místní církev spolu se zahraniční pomocí 
provozují odvykací centrum pro muže, 
odděleně také pro ženy a skrze Irinu a jejich 
dům se rozvíjí práce s dětmi z těchto rodin. 

A na závěr se chci s Vámi podělit ještě o 
jeden zážitek. A to když jsem se pozdravila s 
dvoumetrovým mladým mužem, kterému 
jsem se představila, a on mi odpověděl: „Já 
si na Tebe pamatuji.“ Já si v tu chvíli 
rozhodně nepamatovala. A pak mi říká: „Já 
jsem Nazar, byli jste s námi na prázdninách v 
Karpatech.“ A najednou jsem vyhrkla: „Ty jsi 
ten 12-tiletý malý kluk, co celý týden nosil 
tričko s pejskem Scooby-Doo?!“ A byl to on – 
nyní již mladý muž, kterému je 21 let.  A pak 
začal vzpomínat a já byla překvapená, kolik 
si toho po téměř deseti letech z tohoto 
týdne prázdnin pamatoval.  

Irina mi pak říkala: „Nazar už žije samostatně 
a přichází už jen občas, už na nás moc času 
nemá. Ale když slyšel, že máš přijet, tak hned 
přislíbil, že se zastaví.“ 

A já jsem si uvědomila, že jen málokdy se 
dozvíme, co si ostatní lidi pamatují v 
souvislosti s námi. Přesto však zůstává 
pravdou, že někdy i vykonané maličkosti 
námi druhým lidem mohou zůstat v jejich 
paměti nadlouho a někdy být i zásadním 
prožitkem.  

VÝJ E Z D  N A  U K R A J I N U  
M O N I K A  K A LVA C H O VÁ



6

Možná i my máme ve své blízkosti děti, které 
nikdy anebo jen málokdy mohou s rodiči 
vyjet na prázdniny nebo na výlet. Staré a 
opuštěné sousedy, ovdovělé a rozvedené 
rodiny. Cizince, kteří jsou tady bez svého 
rodinného zázemí. Tak si přejme, ať máme oči 
i srdce otevřené a možná se nějakým malým 
činem zapíšeme do jejich paměti a srdce. 

Monika Kalvachová   

H O LY  S P I R I T  N I G H T  
L U C I E  LY D I A  P E T E R A

V polovině září letošního roku proběhla 
poprvé Noc Ducha Svatého v České republice 
v  pražském nočním klubu Retro Music Hall. 
Hnutí, které bylo založeno v Německu a 
postupně se rozšířilo po Evropě se svým turné 
“Revolution Tour”. Tým Noci Ducha Svatého se 
skládal z  lidí z různých koutů Evropy - britský 
zpěvák Martin Smith a dalších řečníků ze 
Švédska a Německa, o organizaci celé akce se 
zasloužili i čeští dobrovolníci z různých církví.

Organizátoři měli veliký zájem o příchod nevěřících lidí na tuto akci, k dostání byl lístek zdarma 
pro nevěřícího kamaráda. Naši nevěřící kamarádi, se kterými jsme se vydali na akci, byli ze 
začátku zmatení jak se tato akce odlišuje od obyčejné party v klubu. Tmavé prostředí, které 
prostupovala světla fialových reflektorů, slabý kouř a bar. Večer byl zahájen videem o Ježíši a 
krátkých svědectví české slečny. Následoval blok hodinových chval - celosvětově známých i 
méně známých. Poté následovalo svědectví švédského rapera a bývalého kriminálníka, který 
sdílel svůj příběh z temného prostření drog, doprovázené několika chval. Na podiu se objevil 
německý řečník, který mluvil o příběhů z Bible o vymítání démonů. A  navázal výzvou pro 
všechny, aby se nechali oprostit od démonů. Následovalo hodně křiku a chvění, které poslalo 
několik lidí k zemi. Do mikrofonu zazněla výzva pro všechny, aby se přidali a přimlouvali se za 
sebe navzájem. Řečník procházel mezi davem a dotýkal se hlav lidí a vyháněl z nich démony. V 
tomto momentu došlo k vrcholu večera, kdy se začalo mluvit o Duchu Svatém a daru mluvení v 
jazycích. Moderátor vyzval publikum, aby přijali Ducha Svatého a ten jim dá dar mluvení v 
jazycích, po sále začal pohyb dobrovolníků, kteří nabízeli modlitby za obdarovaní darem jazyků. 
To vše se završilo jeho modlitbou v jazyku, které nebyla vykládána, takže to mohlo působit 
zmateně pro mnoho lidí, především pro nevěřící, kteří nikdy o něčem takém neslyšeli. Večer byl 
zakončen velkou party za doprovodu dýdžeje, který hrál moderní upbeatované předělávky 
známých chval. Co se týče mých zkušeností, nemohu říci, že bych se zúčastnila mnoha 
podobných akcí. Jednou z podobných akcí, na které jsem byla byl dvakrát UNITED. Ale i přesto 
by byla naprosto jiná zkušenost. Moje očekávání nebyli konkrétní, ale očekávala jsem spíše jen 
chválící večer. Takže mě veřejné modlení překvapilo, neboť jsem ho zažila pouze jednou. A 
následující vyhánění démonů pro mě bylo šokující.. Jelikož jsem tam byla se svými nevěřícími 
kamarády, kteří nebyli nikdy v kostele, moje první reakce byla panika. Neboť jsem nevěděla, jak 
to přijmou, poněvadž toto považuji za hodně intenzivní a zároveň i trochu děsivou zkušenost. 

Nemohu říci, že bych na takovou akci se znovu rozhodla jet, ale jsem radá, že za  zkušenost, 
kterou mi to dalo.
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E V E R G R E E N I  N A  D O V O L E N É  
Z D E N A  Z B Y T KO VÁ

Je už tradicí , že jako 
s k u p i n a e v e r g r e e n ů 
trávíme na podzim jeden 
p r o d l o u ž e n ý v í k e n d 
společně. Tentokrát jsme 
na konci října byli v chatě 
J u r á šk a v O l e šn i c i v 
O r l i c k ý c h h o r á c h . 
Společně jsme trávili čas 
nejen v přírodě, ale i nad 
Biblí. Věnovali jsme se 
M o j ž í šo v i a n a j e h o 
příkladu jsme se zamýšleli, 
j a k j e h o z k u š e n o s t i 
můžeme aplikovat na naše 

životy. Pro mě to byl čas velmi přínosný a díky vzájemnému sdílení obohacující. Věřím, že i ostatní 
účastníci se mohli domů vrátit odpočatí a povzbuzení ve víře.  

B R O D F E S T  2 0 1 9  
E L IŠK A  B EČKO VÁ

Již tradičně se naše mládež v říjnu vydala na sjezd mládeže CB neboli "Brodfest". Přestože už 
nejsem členkou mládeže, vydala jsem se také, protože Brodfest bývá nezapomenutelná a 
obohacujcí akce. Program byl pestrý a každý si našel, co ho bavilo. Během dne byly semináře, 
workshopy a sporty, večer pak zajímavé alternativní programy. Mrzelo mě, že naše mládež nedrží 
příliš pospolu, neplánujeme program společně a moc si nesdílíme, co prožíváme. Každý si žil 
svým životem a potkávali jsme se pouze v místnosti na spaní. To se ale změnilo, když se blížila 
štafeta. Šlo o možné čtvrté vítězství v řadě! Atmosféra byla napjatá, ale všichni - běžci i fanoušci- 
se navzájem povzbuzovali a podporovali. Přijeli i lidé, co již také do mládeže nechodí, ale tyto 
sportovní události si nemohli nechat ujít! A 
ono to nakonec dopadlo a i po čtvrté si 
Pardubice vybojovaly zlatou medaily ze 
štafety! Z fotbálku jsme si odnesli nakonec 
jen dobré pocity. Vítězství štafety ale 
mládež společně oslavila posezením v 
místní pizzérii. Odjíždě l i jsme tedy 
obohaceni na těle, duši i duchu s medailí v 
kapse.  
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O víkendu 8. – 9. 11. se v Hradci Králové opět konala konference Global leadership, kam vyrazila 
opravdu početná skupina z našeho sboru. Někteří už měli zkušenosti z předchozích ročníků a 
opravdu se těšili, někteří jsme přijížděli s očekáváním a zvědavostí, protože reference byly skvělé. 
Samotná konference probíhá v kampusu církve Willow Creek poblíž Chicaga a je simultánně 
přenášena do více než 450 míst v Severní Americe. Posléze se koná i na dalších více než 800 
místech ve 135 zemích. 

Původním cílem organizace je sdílet inovativní nápady ve službě se zapálenými církevními 
vedoucími, ale postupně se aktivita rozšiřuje na podporu  křesťanů z různých vrstev společnosti, 
aby mohli svojí službou ovlivnit společnost na místech, kam je Pán Bůh postavil. 

Čekal nás nabitý program plný inspirativních přednášek lidí, kteří jsou vedoucími v církvi, ale i v 
korporátním světě a je opravdu těžké vypíchnout pouze něco málo. Mě osobně zaujala například 
úvodní přednáška Craiga Groeschela, hlavního pastora Life Church, církve, která má hlavní sídlo v 
Oklahomě v USA (měli jsme možnost navštívit přesně před rokem při našem krátkém pobytu v 
USA), ale funguje i online po celém světě, například nabízí aplikaci YouVersion Bible, kterou 
používají miliony lidí. Zajímavé myšlenky předložil i Dr. Krish Kandiah, zakladatel organizace 
Home for Good, která podporuje pěstounství a adopci, sám se svou ženou vychovává 7 dětí – 
vlastních, adoptovaných a v pěstounské péči. Samozřejmě inspirativním řečníkem byl Bear Grylls, 
dobrodruh, spisovatel a televizní moderátor a veřejná tvář Kurzů Alfa. Nejnadšenější diskuzi v 
našem týmu určitě vyvolala přednáška Jasona Dorseye, ve které nastínil mnoho mýtů a faktů 
vycházejících z výzkumů  chování jednotlivých generací. Pomáhá organizacím k tomu, aby byly 
atraktivními pro všechny generace. Mně osobně potěšil i rozhovor Lukáše Targosze s Pavlem 
Hoškem o jeho knihách a odkazu E. T. Setona a J. Foglara, připomnělo mi to dobu našeho 
dorostu, kdy nás k hodnotám lesní moudrosti, ale zároveň k víře přiváděl Radek Kalenský. 

Několik (snad) inspirativních myšlenek: 
- Pokud máme ve společnosti, organizaci, ale i životě příliš možností, omezuje to naši 
kreativitu. Stále  se pak zabýváme rozhodováním, zvažováním kladů a záporů a vlastně se takto 
vyčerpáváme. Naopak některá omezení  a potíže přináší prostor pro inovace, nové nápady. Tato 
omezení nám tedy nemusejí nahánět strach, ale mohou nás nově nastartovat. Dokonalost je 
brzdou pokroku!  
- Vedení je o tom vidět věci jinak než kdokoli jiný. Když ostatní vidí problémy, ty vidíš 
příležitost. Když ostatní vidí chaos, ty vidíš cestu ven. Vizionář vidí věci jinak, ale vizionářský 
vedoucí pomáhá dalším lidem vidět věci jinak. Bere je na společnou pouť, stává se jejich 
průvodcem. 

G LO B A L  L E A D E R S H I P  S U M M I T  
PÁ J A  K A LVA C H O VÁ
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- Předsudek se dívá na zevnějšek. Pohostinnost se dívá na nitro. Předsudek vede k segregaci. 
Pohostinnost vede k solidaritě. Předsudek vychází z toho, že jsme si vědomi rizika. Pohostinnost si 
váží těch, kteří jsou považováni za riskantní. Předsudek vidí problémy. Pohostinnost vidí lidi. 
- Často dosáhneme jedinečnosti a velikosti, když vytrváme v tom, že děláme dobré věci. 
Nebojme se i toho s něčím (strategicky) přestat.  
- Nehledejme svou identitu ve službě. Naši identitu máme a získáváme v Bohu, tu pak 
můžeme přinášet do služby. 
- Ve službě vedení je zranění věc nejen možná, ale skoro jistá. Neuzavírejme srdce, ale dejme 
prostor odpuštění a uzdravení. Přijmeš milost, dáš milost. Ef 4 
- Hlavní trendy ovlivňující jednotlivé generace jsou VÝCHOVA a TECHNOLOGIE a 
ZEMĚPISNÁ POLOHA.  :-)  „Technologie je nová pouze tehdy, pokud si pamatujete, jak to bylo 
předtím.“  
- Když chceš jít rychle, jdi sám. Když chceš dojít daleko, jdi v týmu! 
- Cílem každého týmu by měl být stav, kdy je: 1) Produktivní – udělá toho hodně 2) Výtečný –
dělá skvělou práci 3) Zdravý – pracuje udržitelným způsobem 

Oslabení v jedné z těchto oblastí vede k nežádoucím výsledkům: 

- Emoce použité při vedení mají sílu pohánět lidi do akce. 
- Na lidi uděláme dojem našimi silnými stránkami, ale spojení vytvoříme skrze naše slabosti.   

My, co jsme na konferenci byli, se už teď těšíme na další ročník, tak se tam třeba příště potkáme :-)                                                                                              

Pozn. redakce: USB flashdisk s přednáškami z konference je k zapůjčení.

Produktivní a výtečný 
ALE nezdravý

Výtečný a zdravý ALE 
neproduktivní

Produktivní a zdravý 
ALE  
ne výtečný

USMAŽENÝ NESPOLEHLIVÝ VYHOZENÝ
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N A P S A L I  J S T E . .  

Osm dní s knihou Skutků (13), Ladislav Vopelák
Pardubická nemocnice, pondělí 20. března 2017, den osmý   

Na stolku u postele mám zavřený Nový zákon. Ukončil jsem osmidenní systematické čtení knihy 
Skutků. Dnes jsem přečetl poslední dvě kapitoly, v nichž Lukáš dramaticky líčí Pavlovu plavbu 
do Říma a požehnaný pobyt v Římě. „Jako jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v 
Římě“ (23, 11b). Tento Ježíšův příkaz Pavel splnil. Pavel na moři a ve vazbě v Římě 27, 1–28, 31 

Na moři (27, 1–44) 

Důstojník Julius dopravoval Pavla a skupinu vězňů do Říma. Loď plula z Cesareje podél 
maloasijského pobřeží do Myry. Zde našel Julius alexandrijskou loď, která dopravovala obilí z 
Egypta do Říma. Na ní měli vězni a společníci Pavla doplout do Itálie. Loď se několik dnů 
probíjela kolem pobřeží, pak zaměřila ke Krétě a zakotvila v místech zvaných Dobré přístavy. 
Cesta pokračovala podle krétského pobřeží. Mírný jižní vítr se změnil v mohutný vítr od 
severovýchodu a malou loď hnal na volné moře. Po dvou týdnech divoké plavby loď najela na 
mělčinu u ostrova Malta. Tři měsíce se o ně Malťané starali. Z Malty pluli jinou lodí do Syrakus a 
pak na sever do Regia, pak do Puteol, kde se setkali s křesťany. Následovala cesta po slavné 
silnici k Appiovu Tržišti. Také zde na Pavla čekali křesťané z Říma, kteří ho potěšili a doprovodili 
do Říma.     

Konečně v Římě! (28, 11–31) 

Už dlouho Pavel toužil toto světové město navštívit. Do Říma však přišel jako římský vězeň. 
Využil však každé příležitosti ke svědectví o Ježíši. Bylo mu umožněno bydlet v soukromém 
bytě, avšak pod dohledem římského vojáka. Již po třech dnech pobytu v Římě, si pozval 
významné Židy a vysvětlil jim, že byl v Jeruzalémě vydán do moci Římanů, ale ničím se 
neprovinil vůči židovskému národu. Pozvaní Židé chtěli od Pavla slyšet, proč zakládá sekty, proti 
kterým se staví mnozí Židé. Proto přišli druhý den znovu a ve větším počtu. Pavel jim celý den 
vydával svědectví o Božím království a přesvědčoval je, že o Pánu Ježíši mluvili i proroci a že 
tedy nezakládá sekty, ale křesťanské obce vyznávající vzkříšeného Ježíše. Někteří jeho slovům 
uvěřili, mnozí však nikoli. Těm Pavel připomněl krutá prorocká slova o nechápavosti a 
zaslepenosti Židů k Božímu slovu: „Duch svatý dobře pověděl vašim předkům ústy proroka 
Izajáše: Jdi k tomuto lidu a řekni mu: Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete 
hledět a neuvidíte. Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže 
očima neuvidí a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím. Vězte, 
dodal Pavel, že tato Boží spása byla poslána pohanům. A oni ji přijmou“ (28, 25b–28).  

Krutá slova proroka Izajáše jim Pavel připomněl proto, poněvadž byla naléhavá i v jeho době. A 
připomíná je i nám, neboť jsou naléhavá i dnes.  
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Kniha Skutků končí pohádkovou větou: „Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě a přijímal 
všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a 
bez překážek“ (28, 30–31).  Pavel celé dva roky kázal, aniž byl vyslýchán. To je důležitá zpráva. 
Znamená, že Pavel musel být propuštěn na svobodu. Dva roky byla nejdelší doba, po kterou 
mohl být římský občan ve vazbě. Pokud v té době nebyla podána žaloba doložená důkazy, 
vězeň byl propuštěn. Pavel měl celé dva roky možnost kázat. Přijímal všechny, kdo za ním přišli – 
Židy i pohany. Pohané však podle Pavlovy zkušenosti Boží slovo slyší a vírou přijímají. A ještě si 
pozorně přečtěme poslední slova knihy Skutků: „…zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu 
Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek.“ Můžeme tomu rozumět tak, že cesta evangelia pronikla 
až na konec světa – tedy do Říma, a že se splnilo Ježíšovo prorocké slovo: „ale dostanete sílu 
Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v 
Samaří a až na sám konec světa.“ (Sk 1,8).  

                                                                                                                                                                            L. V.            

Literatura: Nový Zákon s výkladovými poznámkami, ČBS 1991. 

  Ilustrovaná encyklopedie Bible, Knižní klub, 2013. 

  Stott R. W. John: Zápas mladé církve, Návrat domů, 1990. 

  Beneš Jiří: Ozvěny Izajášova volání, Návrat domů, Praha 2012. 
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Program Seniorklubu Archa leden (únor) 2020 

E L I M

Středeční (většinou cestopisná) setkávání: 

Začátky v 17 hodin 

 15. 1.: Indie 1 – videosnímek 

 22. 1.: Indie 2 – videosnímek 

 29. 1.: Grónsko – cestopisná přednáška A.Nováka 

 5. 2.: Moldavsko – cestopisná přednáška J.Soukupa 

 12. 2.: Edinburg – videosnímek 

 19. 2.: Irsko – cestopisná přenáška Jiřího Černíka 

Mírné osvěžování paměti:  

v pátek 17. 1. v 15.30 a poté ve 14 denních intervalech. Srdečně zveme, jsou volná místa. 

Protahovací cvičení: 

od 16. 1. každý čtvrtek v 9.15 a 10.10 hod. Informujeme a zatím nezveme – máme plno. 

Vladimír Lukáš
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LEDEN 2020

PŘE D S TAV E N Í  H O S TŮ  V  A RŠE

Marek Orko Vácha 

Na Přírodovědecké fakultě MU v 
Brně vystudoval obor molekulární 
biologie a genetika, teologii 
studoval v Olomouci a  v Bruselu. 
V letech 1997 a 2000 se účastnil 
dvou výprav na Antarktidu.  

V roce 2002 žil šest měsíců v 
trapistickém klášteře Sept-Fons ve 
Francii. Na Biskupském gymnáziu 
v Brně donedávna učil biologii a 
náboženství.

Pavel Raus 

Za minulého režimu vystudoval 
ČVUT. Během 90. let budoval 
vydavatelství Návrat domů v roli 
ředitele. V roce 2002 dokončil 
magisterské programy teologie a 
klinické psychologie na Wheaton 
College (Chicago, USA). Doktorát 
obdržel na Olivet University v San 
Francisku, 2014. Od roku 1999 
působí ve sdružení Parakletos o.s. 

Na ETS vyučuje od roku 1998. O 
ro k p o z dě j i b y l j m e n o v á n 
vedoucím katedry pastorace.

https://etspraha.cz/cs/partnership/group/dalsi
https://etspraha.cz/cs/partnership/group/dalsi
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Společné Modlitby za školu NOE: 

Každou 1. středu v měsíci od 16 hod ve sborovně v přízemí školy.


Každé poslední pondělí v měsíci od 18 hod v Arše.


Všichni jsme srdečně zváni: 

Každou neděli v 9 hodin v kavárně ke společným modlitbám 


především za nedělní bohoslužbu a potřeby sboru.


Neboť, kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém,  

tam jsem já uprostřed nich. Mt 18,20 
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Kontaktujte osobně, telefonicky či emailem 
Dagmar Kalvachovou Polabinskou. 

dagmar.kalvachova@seznam.cz


 Osobně, emailem nebo telefonicky          
kontaktujte redaktory Sborových novin.

Vyslyšené modlitby

Z A  C O  S E  M O D L Í M E

Zde mohou být Vaše vyslyšené modlitby...

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 

******* 

Sbor - děkujme za Boží věrnost, milosrdenství a lásku, které Pán neustále našemu společenství 
prokazuje, a v pokoře prosme za: 

‒ Boží vedení a moudrost pro starší a služebníky (doplň si konkrétní jména). 

‒ Odvahu k pokání a touhu po smíření tam, kde je třeba. 

‒ Otevřenost pro duchovní obnovu – opravdový zájem o Boží slovo a vytrvalost v modlitbách. 

‒ Děti, dorost – s vděčností a radostí za ně děkujme a prosme za kamarády z nevěřících rodin 
v dorostu. 

‒ Mládež – prohlubování vztahů a růst ve víře. 

‒ Bratry a sestry, kteří nemají možnost být mezi námi vůbec nebo jen občas pro stáří či nemoc (s. 
Bašárová, Švorcová, Krejčíková, Božena Horáková, Věra Hejnová, br. Wamberský). 

Nezapomínejme se přimlouvat za dětský domov Obnovlenje ve Ržiščevě 

Škola NOE  

– děkujme a prosme za: 

‒ Boží vedení ředitelky školy ve všech 
rozhodováních a jednáních; 

‒ sponzory pro provoz školy a financování 
přestavby budovy; 

‒ učitele, děti a jejich rodiče. 

Děkujme za služebníky, které Pán povolal k 
úkolu „budova školy“, 

prosme za moudrost staršovstva ve všech 
záležitostech týkajících projektu budovy a za 
tým projektantů pod vedením br. Světlíka.

mailto:dagmar.kalvachova@seznam.cz
mailto:dagmar.kalvachova@seznam.cz
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Výňatky z jednání staršovstva 

Staršovstvo se pravidelně schází k  jednomu pracovnímu a jednomu modlitebnímu setkání 
měsíčně. Zde vypisujeme především věci hospodářské, součástí jednání jsou také modlitby za 
členy sboru a pastýřské otázky, které pro citlivost nezveřejňujeme. Prosíme, neváhejte se na nás 
obrátit s vašimi žádostmi. 

Staršovstvo zaměstnalo ve sboru od října 2019 bratra Vojtu Kuklu, který se osvědčil v  práci 
s dorostem. Jeho úkolem je založit volnočasový klub pro mládež z Polabin a věnovat se nadále 
práci v dorostu. Úvazek odpovídá 8h týdně, jde o DPP. Pro jeho financování pro příští rok máme 
příslib daru ze sboru Fellowship Bible Church, Conway, USA. 

Listopadová setkání 

Staršovstvo se domluvilo na společném jednání s  budoucím správcem kazatelem  Romanem 
Neumannem dne 20.1., kdy bude společně diskutovat o dalším směřování sboru. 

Staršovstvo schválilo valorizaci mezd zaměstnanců sboru Jana Macka a Marie Kampové na 
základě doporučení Rady CB. 

Elim Vsetín požádal sbory CB o bezúročnou půjčku na dobu jednoho roku. Hospodář JŘ vyčíslí 
naše možnosti. Vidíme jako důležitou vzájemnou podporu sborů. 

Podpoříme projekt Komenský 2020  částkou 10.000Kč a Diakonii CB částkou 7.000Kč. UKH bylo 
darováno 4.782,- Kč. Jde o výtěžek sbírky, kdy zde kázal Tomáš Uher. 

Staršovstvo si vyslechlo informace o průběhu příprav koupě a rekonstrukce budovy Noe. 

Staršovstvo navrhlo volební komisi CB kandidáty na nové předsednictvo Rady CB (od 
1.9.2021): na post předsedy Tomáše Holubce, na posty místopředsedů Romana Touška a Petra 
Geldnera. 

Jan Macek se pokusí sestavit tým pro mládežnický hudební projekt KAM Fusion, který by se 
mohl realizovat ve školním roce 20/21. 

Staršovstvo podporuje myšlenku setrvání vikáře Jana Macka ve sboru i po jeho ordinaci 
v  květnu 2021 na místě druhého kazatele. S  konečným rozhodnutím ovšem posečkáme na 
budoucího správce sboru. 

Z P R ÁV Y  Z E  S TA RŠO V S T VA
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Pro nedělení modlitební chvíle vidíme jako nejvhodnější ponechat prostor kavárny. Prosíme 
o zachování klidu v kavárně mezi 9:00 a 9:20. 

Staršovstvo se setkalo s vedoucími klubu Awany k modlitbám za ně i klub. Zájem o klub ze 
strany rodičů i dětí roste. Třináct vedoucích vnímá svou práci jako smysluplnou a požehnanou. 
Jsme za klub i vedoucí velmi vděčni. 

Prosincová setkání 

Staršovstvo schválilo rozpočet na rok 2020 navržený Hospodářskou radou. Rozpočet počítá 
s výdaji na přípravu kazatelského bytu i platem pro nového správce sboru. Jsme vděčni za 
finanční dary všem, kdo na činnost sboru přispívají. 

Staršovstvo hovořilo s předsedou Rady školy Noe Pavlem Kampem o stavu školy, vztahu 
zřizovatele, Rady a ředitele, i vztahu školy ke sboru a vzájemné komunikaci. Urgentním úkolem 
je hledání nové Rady školy, které končí období v  srpnu 2020. Jsme vděčni za práci všech 
zaměstnanců, kteří škole věnují maximum úsilí. Velké poděkování a naše podpora patří 
ředitelce Lence Macháčkové.

Máme nový Facebookový a Instagramový profil! 

https://www.facebook.com/archapardubice.cz 

Instagram: archapardubice 
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A KC E  :  L E D E N ,  Ú N O R

DATUM ČAS AKCE

5. 1. 2020 9:30 Novoroční bohosluba

6. 1. 2020 18:00 Přednáška M. O. Vácha - Radost z Boha - ekumenická 
akce 

8. 1. 2020 18:00 Ekumenické modlitební sejití v Arše 

10. 1. 2020 18:00 Ekumenické modlitební sejití v CASD

12. 1. 2020 9:30 Bohoslužba, večeře Páně, kázání P. Lukáš

13. 1. 2020 18:00 Pracovní sejití starších sboru 

20. 1. 2020 18:00 Ekumenické modlitební sejití ŘKC 

23. 1. 2020 18:00 Ekumenické modlitební sejití ČCE

27. 1. 2020 20:00 Modlitební sejití starších sboru

27. -29. 1. 2020 Pastorální konference kazatelů a vikářů

5. 1. 2020 17:00 Komorní orchestr Bona Nota 

26. 1. 2020 14:00 Přednáška Pavla Rause: Umění zestárnout

N E DĚL N Í  S B Í R K Y  
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S L UŽB Y  C B  PA R D U B I C E

Awana klub    Dagmar Kalenská  tel. 606 723 207 
Práce s dorostem   Alois Blažek   tel. 778 770 680 
Schůzky mládeže   Jan Macek   tel. 735 166 425 
Evergreeni    Marek Kalvach  tel. 736 466 891 
Kurzy Alfa    Martin Hambálek  tel. 774 319 418 
Knihovna    Irena Hambálková  tel. 461 100 142 
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

ELIM Pardubice - křesťanská společnost pro diakonii z.s. 
 
Výbor pobočky: Vladimír Lukáš (předseda), Eva Widenská, Marek Kalvach 
Kavárna a knihkupectví: Dagmar Kalvachová (Dubinská) 
Seniorklub: vedoucí Vladimír Lukáš, zástupce Petr Kalvach st. 

Č.ú. pro vaše případné sponzorské dary: 3368788389/0800

NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola 

Finanční dary na potřeby školy můžete počítat na účet školy: 
 Č.ú.: 2200446559/2010 
 Variabilní symbol pro ZŠ:  99 a rodné číslo bez čísla za lomítkem 
 Variabilní symbol pro MŠ:  88 a rodné číslo bez čísla za lomítkem 
Do poznámky uveďte Vaše telefonní číslo. 

Rády bychom ještě představily poměrně novou službu, kterou je příprava kávy. 
Obnáší to nasypání kávy do kávovaru, ke konci bohoslužby připravit nádobí a 
nakonec vše uklidit. Nemusíte se zavazovat k dlouhodobé práci, stačí si vybrat 
jednu neděli, kterou si vezmete (ideálně ve dvou) na starosti. Pak už je třeba jen se 
nahlásit osobně či emailem (mackovasima@gmail.com) Simče Mackové, která má na 
stasrost organizaci přípravy káv y. 

mailto:mackovasima@gmail.com
mailto:mackovasima@gmail.com
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Pravidelná setkání 
ČTVRTEK  Awana klub  17:00  Archa 
   Studium bible  18:30  Kvasín, sudé týdny 

PÁTEK   Dorost   16:30  Archa, klubovna 

SOBOTA  Mládež   18:00  Archa, malý sál 

NEDĚLE  Modlitební chvíle 9:00 Archa, kavárna 
   Bohoslužba  9:30 Archa, velký sál 
   Bohoslužba  9:15 Kvasín 

   Evergreeni  18:00  Archa, malý sál 

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 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

Číslo účtu sboru CB Pardubice 2000380583/2010 
Konstantní symbol: 558 
Variabilní symbol: vaše rodné číslo (bez čísla za lomítkem), před které 
uvedete následující dvojčíslí podle druhu určení platby

Sborový list vychází jako měsíčník sboru Církve bratrské v Pardubicích. Všechny připomínky, 
podněty a nápady či modlitební předměty adresujte, prosím, redakci Sborového listu: 
Simona Macková mackovasima@gmail.com 
Eliška Bečková el.beckova@gmail.com 

Uzávěrka příštího čísla leden 2020. 
Náklady na vydání tohoto čísla činí asi 10Kč.

Církev bratrská-Archa 
Pardubice 
Lonkova 512 
530 09 Pardubice 
pardubice@cb.cz 
www.cb.cz/pardubice 

Administrátor 
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@gmaill.com 

Petr Kalvach ml.  
tel. 777 043 356 
boss77@seznam.cz 

Dagmar Kalvachová Pol. 
tel. 736 658 176 
dagmar.kalvachova@seznam
.cz 

Petr Kotas  
tel. 602 309 227 
f.trade@email.cz 
 
Jakub Řehák 
tel. 775 322 268 
rehak.jakub@gmail.com 

Vladimír Zbytek 
tel. 604687607 
vzbytek@gmail.com 

mailto:pardubice@cb.cz
http://www.cb.cz/pardubi
mailto:pavel.lukas.cb@gmail.com
mailto:jan.macek@cb.cz
mailto:radomir.kalensky@gmail.com
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mailto:boss77@seznam.cz
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mailto:rehak.jakub@gmail.com
mailto:el.beckova@gmail.com
mailto:el.beckova@gmail.com
mailto:pardubice@cb.cz
http://www.cb.cz/pardubi
mailto:pavel.lukas.cb@gmail.com
mailto:jan.macek@cb.cz
mailto:radomir.kalensky@gmail.com
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mailto:f.trade@email.cz
mailto:rehak.jakub@gmail.com
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