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KVĚTEN 2020, Č.5
ÚVODNÍK: MAMINKÁM
Simona Macková
Sestry a bratři v Kristu,
květnové číslo sborových novin věnujeme maminkám. Všem maminkám, které jsou, byly a nebo teprve budou.
Den matek se slaví jako připomenutí významnosti mateřství (otce tímto neupozaďujeme) napříč světem v různé
dny podle konkrétních tradic. V naší domovině připadá na druhou květnovou neděli. Máma, maminka. Ema má
mísu a máma mele maso, máma umí a .. dosaďte si patřičný obrázek a vzpomeňme, co všechno máma umí!
Právě cituji ze slabikáře, který se dlouhá léta užíval k prvnímu čtení. Pojďme si teď na chvíli vytvořit malou
fantazijní představu, vzpomínku nebo aktuální obraz "Moje maminka". Má světlé nebo tmavé vlasy, má oči hnědé
nebo modré a nebo snad zelené? Jak voní moje maminka? Jako skořice nebo jako čerstvě vyprané prádlo?
Najednou jsem v dětství a moje maminka mě pohladí po vlasech, když sedím u snídaně a hltavě do sebe cpu
nachystanou stravu. Dívá se na mě malýma očima měkce, s něhou. Někdy se na měm hněvá, ale obě víme, že já
jsem její a ona je má. Na druhou stranu být maminkou je také něco. Něco jiného. Jiný stav. Nejdříve je
požehnaný, jak se říká. Vlastně spíše se dříve říkalo: "Je v požehnaném stavu. " Dnes už se užívá strohých slov :
"Jsem těhotná" V lékařských zprávách je uvedono: "gravidní." Běž se na sebe maminko podívat do zrcadla, stůj
rovně a soustřeď se. Vidíš? Je to tam jasně napsáno na čele. V těch několika vráskách, které se objeví při prvních
obavách (a že se objeví brzy!) je jasně napsáno POŽEHNANÁ! Jsem přesvědčena o tom, že na své maminky
myslíme často. Na maminky, které jsou s Pánem i na maminky, které máme blízko sebe. Věnujme jim, prosím,
jednu další vzpomínku a modlitbu i na druhou květnovou neděli, která jim právem patří.
A pro maminky mám povzbuzení (pro chvíle těžkostí v roli matky) v žalmu 127: Dědictví od Hospodina jsou
synové a plod života jest odměna. Jako střely v ruce udatného, tak jsou dítky zdárné. Blahoslavený, kdož takovými
střelami naplněný má toulec svůj!

CÍRKEVNÍ ROK VI.
Pavel Lukáš

Letnice - svatodušní svátky.
Po dobu čtyřiceti dní po velikonočních událostech se Ježíš ukazoval svým následovníkům (už ne
zástupům) jako všemohoucí Pán. Po dvojím zjevení v Jeruzalémě u Jana 20,30 čteme: Ještě mnoho
jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Ve Sk 1,3 píše Lukáš o
Kristu: …po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je
o království Božím. O několik veršů dál je stručně popsán odchod Ježíše Krista do nebe. Tuto událost si
budeme připomínat 21. května. Učedníci sice zůstali následujících 10 dnů sami, ale začali se soustavně
modlit, až do dne Letnic. Letos tento svátek připadá na 31. května.
Název „Letnice“ je staročeské označení „letních svátků“, jak se dříve označoval den seslání Ducha
svatého. Ve Starém zákoně to byla původně slavnost žní, den radosti a díkůvzdání, dnes bychom řekli
dožínky. Hospodinu se při slavnosti obětovaly prvotiny z úrody (Dt 26,1-11). K tomu se připojovala
oslava připomínající smlouvu uzavřenou mezi Hospodinem a jeho lidem na Sinaji (2M 19,1-16) a dar
kamenných desek jako svědectví o smlouvě (2M 31,18). Byl to tedy svátek ustavení Božího lidu. Při
těchto židovských svátcích došlo v Jeruzalémě k tomu, že apoštolové a další učedníci a učednice Krista
shromáždění k modlitbám byli naplněni Duchem svatým. Splnilo se tak Jóelovo proroctví (Jl 3,1-5).
Už ve 3. století si křesťané začali připomínat letniční jeruzalémské události, tedy vlastně znovuustavení
Božího lidu skrze vylití Ducha svatého (Sk 2). Je pravděpodobné, že nejdříve byl tento křesťanský
svátek slaven ve sboru v Jeruzalémě, kde se „narození“ Kristovy církve odehrálo. Zdá se však, že o
tomto svátku věděli věřící i v Efezu i v Korintě (1K 16,8), pocházející z velké části z pohanů. Když apoštol
Pavel vědomě usiloval právě o Letnicích předat rozsáhlou sbírku svých sborů pro jeruzalémské
křesťany (1K 16,1-4; 2K 8 a 9; Ř 15,25-28), zřejmě svátek letnic chápal nejen jako připomínku vzniku
církve, ale také jako svátek její jednoty a světovosti. A ve svých listech často kladl důraz na svornost a
vzájemnou lásku všech věřících. I my ji máme prokazovat ostatním křesťanům.
Letnice nám tedy připomínají, že moc Ducha svatého zrodila církev, Boží lid nové smlouvy. Tak začala
nová éra Ducha, který svými dary vybavil a zmocnil apoštoly k jejich jedinečné úloze a po nich
vybavuje a zmocňuje další generace následovníků. Kéž by nám tyto letošní svátky byly příležitostí,
abychom se dále nechali naplňovat a také formovat a vést Duchem.
Ef 5,18: … naplňujte se Duchem (ČSP), řecky: naplňováni buďte…
Letnicemi končí svátky církevního roku.
Pavel Lukáš
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SVĚDECTVÍ
Libor Kalvach
Vážím si toho, že jsem dostal příležitost podělit se o naše životní rozhodnutí opustit město a přestěhovat se
do rodinného domu. Tento nápad jsme dostali s manželkou Martinou, když se nám mělo narodit naše druhé
dítě. Hodně jsme se za to modlili, protože to pro nás znamenalo opustit některé z komfortů. Brzy jsme ale
poznali, že Božím záměrem naše stěhování skutečně je. Po přestěhování jsme nadále chtěli vědět, proč
zrovna na toto místo a jaký konkrétní účel mělo stěhování mít. Z kraje roku 2019, kdy probíhal celosvětový
půst, jsme navštívili křesťanské společenství v Hradci Králové, kde se za nás kazatel modlil a sdělil nám, že s
námi má Bůh záměr, abychom byli světlem a dobrými sousedy. Ještě ten rok jsme navázali vztah s našimi
sousedy a měli jsme i příležitost některé z nich seznámit s naším společenstvím v CB Archa Pardubice. Nadále
se modlíme za jejich potřeby, nedostatky a boje. Snažíme se lidem ukázat, jaký může být život s Ježíšem.

SVĚDECTVÍ
Elen Sytko (Eliss)
Ztracená
Lidi se mě často ptají, odkud mám tu jistotu, že Bůh existuje. Jak si můžu být tak jistá, že všechno co se nám
děje, není náhodou. Vždy mám jednoduchou odpověď. Zázraky! Zázraky, které prožívám od Boha. Skrze to
vidím jeho pomocnou ruku a jeho přítomnost.
Celý svůj život při každé těžkosti spoléhám na Boha. Když se jedná o zkoušku ve škole nebo mám zdravotní
potížě, nebo když prosím o nějaký zázrak.
Nejvíce, kdy jsem Boha potřebovala , bylo když jsem byla sama a cestovala. Kdy jsem sama, pryč od rodiny
od svých přátel, uplně sama v cizí zemi. Nikdo a ani nic Vám nepomůže tak jako Ježíš! To můžu říct ze své
vlastní zkušenosti. Chtěla bych se s Vámi podělit o pár zázraků ze svých cest.
Můj první zázrak ve Španělsku, kde jsem strávila skoro 4 měsíce jako "erasmák", byl doslova neuvěřitelný. Byl
první den školy, ve Španělsku jsem byla teprve druhý den a nevěděla jsem, co mě čeká. Ráno jsem vyrazila
pěšky do školy s pomocí googlemap aplikace. Po hodině hledání jsem dorazila do budovy. Seznámila jsem
se se spolužáky a domluvila se, že hned další den v 8 ráno pojedu metrem do školy.
Vyrazila jsem domu po svých, opět s pomocí navigace. Po půlhodině jsem zjistila, že se mi za chvíli vybije
mobil, stihla jsem si zapamatovat kousek cesty a název ulice. Mobil se mi vybil a ja zůstala stát uprostřed
velkého rušného města. Začala jsem panikařit, protože jsem vše zapomněla, i cestu i název ulice. S brekem
jsem pokračovala rovně, ani nevím jak, ale došla jsem přibližně tam kde jsem měla bydlet. Nepamatovala
jsem si číslo domu ani kde bydlím. Začala jsem zkoušet všechny dveře v okolí, zda pasuje můj klíč. Aby jste si
dokázali představit, tak ve Španělku jsou ulice dlouhé několik kilometrů, uprostřed je velká silnice a je
oblkíčená menšími panelovými domy.
Sluníčko svítilo a mně už bylo pořádně teplo, měla jsem u sebe ještě velký nákup, bolely mě ruce. Stála jsem
a nemohla přestat plakat. Co budu dělat? Proč jsem sem jen jela? Chci zpátky do bezpečí k rodičům, atd…
Takové otazky se mi honily hlavou.
Stop! Uklidini se a pomodli se! Zaznělo mi v hlavě. Zastavila jsem se ve svém chaosu a začala se modlit. Bože
prosím pomoz mi, nevím kde bydlím, nevím vůbec nic. Prosím, potřebuji tě.
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Najednou mi přišla myšlenka přejít silnici a zkusit první dům, co byl předemnou. Šla jsem to udělat!
Co myslíte, že se stalo? Ano, byl to můj dům, klíče pasovaly. Neuvěřitelné! Díky Bože.
Další den jsem vstala podle plánu, že pojedu na výuku metrem. Měla jsem se sejít s novou kamarádkou a
ona mi měla ukázat cestu. Ta škola se nacházela na konci města, přibližně půlhodiny metrem
Najednou mi zvoní mobil, co se děje? Píše mi kamarádka, kde jsem, že už je u metra. Spletla jsem si čas!
Samozřejmě na mě nepočká, aby stihla první a druhou důležitou schůzku.
Rychle jsem se oblékla a vyběhla ven. Nevěděla jsem ani jakým metrem mám jet. Našla jsem si adresu, kde
jsme se měly potkat. Běžela jsem 20 min podle navigace. Celá zplavená, ve stresu a strachu, jak najdu tu
školu. Seběhla jsem do jediného metra, co tam bylo. Všude byli lidi, tak moc že jsem nic pořádně neviděla.
Potřebovala jsem si koupit jízdenku!
Ve Španělsku lidi moc anglický nemluví a ja jsem potřebovala odchytit někoho, kdo mi pomůže sehnat
jízdenku a kdo mi ukáže cestu do školy, u které jsem věděla pouze název zastávky, kde mám vystoupit.
Začala jsem prosit o další zazrák, potřebovala jsem ho hned teď. Z ničeho nic lavina lidí ustopila a ja si
všimla jak jde nějaká mladá slečna směrem ke mě. Moje první slova byla, please I need your help!
Nejenže ta milá, krásná dívka uměla anglicky, ale také věděla, jak se mám dostat do školy. Vše mi vysvětlila a
poradila, jak se mám pohybovat v metru. Poděkovala jsem jí a šla jsem už na správné nástupiště. Stála jsem
tam, ale nebyla jsem si stále jistá, zda vystopím správně, zda najdu tu správnou budovu, co potřebuji. Byla to
moje první zkušenost, takhle sama v cizině.
Přijelo metro a já nastopila. Bylo mi opět do breku a snažila jsem potichu modlit. Po pár zastávek z ničeho
nic, přímo do mého vagonu a přímo do vchodu u kterého jsem stála, nastopil můj spolužák ze třídy.
Neuvěřitelné! Jedu správným směrem a teď už nejsem ani sama. Rychle jsem ho oslovila a povídal, že
zaspal a že mu kamarád taky ujel. Další zázrak pro mě! Díky Bože.
Dokonce jsme přijeli do školy jako první, protože kamarádi, co nám ujeli, se ztratili. Tohle jeden ze zázraku z
mých cest do Španělska.
Bůh mě neustale učí se spoléhat jenom na něj. Jsem tak moc ráda, že mám na koho se spolehnout a kdo mi
vždy pomůže, i přes to jaká jsem a co všechno dělám špatně.
Jakmile budete mít nějaký problém, nikdy neváhejte a vždy se obrat’te na Boha, nikdy Vás nezklame a vždy
Vám včas pomůže, pokud to bude jeho vůle!

Věřím, že každý z nás s Bohem něco zažívá a že sdílení takových
zážitků může být povzbuzením pro ostatní. Proto, prosím,
neváhejte a pokud budete mít nějaký takový příběh, pošlete
nám ho, aby ve Sborových novinách mohl povzbudit ostatní.
Eliška
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ELIM

Vladimír Lukáš
Informace o vztahu Sboru CB Pardubice s Elimem a o činnosti Elimu Pardubice, z.s. v roce 2019
Již dlouho jsme neinformovali ve Sborových novinách (listech) o činnosti Elimu Pardubice, křesťanské společnosti pro
diakonii, z.s. Pro vás, kteří nemáte zcela jasno v tom, jaké je poslání Elimu a jaký je hlavní obsah dohody mezi sborem
CB v Pardubicích a Elimem, uvádím pro vaši informaci první odstavce této Dohody o spolupráci.
1. Hlavním cílem spolupráce sboru CB Pardubice a Elimu je vytvořit vhodné prostředí pro setkání hledajících lidí s křesťanským
poselstvím a s věřícími lidmi prostřednictvím služeb Elimu. Kromě toho cílem této spolupráce je zajistit služby kavárny a knihkupectví
pro okruh členů, přátel a hostů sboru při některých veřejných akcích (nedělní bohoslužby, koncerty, aktivity dětí a mládeže apod.)
2. Sbor i Elim při definování tohoto cíle vycházejí ze svého poslání. To vidí v prezentování zprávy o Kristu uprostřed současné
společnosti. Smyslem spolupráce je vytvořit most mezi okolní společností a církví a pomáhat vytvářet pravdivý a čerstvý obraz o
křesťanech a křesťanské víře.
Během přípravy výroční zprávy pro členské shromáždění Elimu jsem si uvědomil, jaké je složení návštěvníků našich programů, které
v Seniorklubu připravujeme. Jsou to především asi z 95% „mimocírkevní“ hosté, kteří přicházejí. Z nich pak asi 90% tvoří ženy a jsou
to podle mého odhadu v 85% vdovy. A když slyším v biblickém kontextu slovo vdovy, naskočí mi k tomu v mysli hned další pojem –
sirotci. Víme dobře, že je mnohokrát v Bibli toto spojení uvedeno v souvislosti s důrazem na péči a starost o ně. Tuto biblickou výzvu
k péči a starosti o vdovy a sirotky jsme vloni vlastně cele naplnili, když jsme vzali pod křídla Elimu realizaci Konference křesťanských
pěstounů (KKP), která se v Arše uskutečnila v září a jejímiž hlavními „tahouny“ byli Marek a Monika Kalvachovi. Vzhledem k tomu, že
se konference setkala s velice příznivým hodnocením, plánuje se její 2.ročník letos v říjnu – když dá Pán.
Takže tímto úvodem chci říci, že naše činnost plně odpovídá daným úkolům vůči sboru a hlavně biblickému verši z Jakubova listu 1,
27, kde je tato výzva: „Pravá a čistá zbožnost před Bohem Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení (potřebách)“

Naše aktivity v roce 2019
Naše hlavní činnost zůstává soustředěna na práci se seniory. Středeční, většinou cestopisné programy, se konaly 28x s průměrnou
návštěvou 33 zúčastněných. 2x jsme měli setkání s primátorem a starostou MO Pce II a připravili jsme také 2 koncerty (jarní a
adventní). Protahovací cvičení pro seniory s průměrem 15 cvičenců, proběhlo celkem 30x. U cvičení je to tutovka – 10% mužů i se
mnou. Cvičení paměti s průměrem 12 účastníků bylo 15x. Tam je poměr mužů lepší – se mnou 30% (z toho 2 mentálně postižení, ale
jinak dobrý kluci).
S programem cvičení paměti jsme se také zúčastnili Noci kostelů. Když jsem si to propočítal, tak jsme za rok 2019
oficiálních aktivitách přivítali (včetně koncertů) asi 1700 účastníků. A to si myslím není špatné číslo. Díky Bohu za to!

na našich

Velký počet aktivní účasti při sborových i mimosborových aktivitách vykazuje naše kavárna, jmenovitě Dáša Kalvachová –bylo to asi
10 akcí. A mimo to je Dáša právě tím mostem mezi církví a okolní společnosti, protože právě přes knihkupectví a kavárnu přicházejí
ve všední dny hosté do Archy a ona je první, která s nimi hovoří – pozve, nabídne literaturu či občerstvení a případně pozve
dotyčného k našim sborovým i elimáckým aktivitám.
Úspěšně pokračuje také naše spolupráce s radnicí MO Pardubice II. Všechny naše aktivity jsou prezentovány ve vývěskách po
Polabinách a také v Pravobřežním zpravodaji. Také dotace od MO Pardubice II pro Seniorklub nám umožňuje pokrýt náklady na
energie a na pronájmem sálů pro cvičení seniorů a konání koncertů.

Plán činnosti na letošní rok
Jarní sezonu máme nedokončenou díky mimořádným opatřením a přitom tam byly připravené tak lákavé programy, na které se
senioři těšili – i na ty sborové (Petr Jašek, Komenský). Doufám, že to doženeme na podzim, kdy chceme pokračovat v již zavedených
aktivitách Seniorklubu t.zn. středeční setkávání při promítání a besedách, čtvrteční pohybové cvičení a páteční cvičení paměti.
Zapojíme se do organizování KKP a můžeme říci, že se tato aktivita stává dalším významným programem naší činnosti. V plánu máme
1 - 2 koncerty (Pěvecký sbor Pernštýn, Ludmila Suk). V souvislosti s výročím J.A.Komenského bychom chtěli připravit na podzim
nějakou další aktivitu pro veřejnost na toto téma. Požádáme opět o dotaci na MO Pardubice II a na základě loňského finančního zisku
chceme podarovat seniory navštěvující pravidelně naše setkání malým dárkem s duchovním zaměřením. Původní plán dárku
k Velikonocům už nevyjde, takže snad k Vánocům. Snaha o získání nových členů Elimu zatím zůstává jen v našich plánech a našim
přáním. Jinak platí – dveře jsou otevřeny i pro členy sboru!
Vladimír Lukáš, předseda výboru Elimu
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M AT E Ř S T V Í
Martina Kotasová
Mateřství beru jako ohromný Boží dar a je pro mě závazkem a odpovědností. Vychovat osobnost, která
bude schopná obstát v dnešní společnosti, která překoná překážky, které ji čekají a která si v prvé řadě
zamiluje Pána Boha – to je pro mě jako matku nelehký úkol a velká výzva, ale nejsem na to sama. Stále se
učím novým věcem, s tím, jak děti rostou. Ráda říkám, že mám doma dva výborné malé učitele, kteří
každý den přicházejí s novými věcmi a překvapují mě také tím, jak jsou v některých věcech podobní jako
já (nastavují mě zrcadlo). Jsem stále ohromena, jak moje hranice trpělivosti roste do výšin. Mateřství je
radost a současně každodenní dřina, jsem za něj Bohu vděčná.
Markéta a Pepa Chmelovi
Před necelými 12 lety jsme se prakticky během jednoho měsíce stali rodiči. Jak asi víte, já a Pepa, nemáme
vlastní biologické děti, ale jsme pěstouny dvou sourozenců – syna Járy a dcery Káji. Oba bereme jako dar
od Boha a jsme rádi, že obohatili náš život.
Když jsme před více než 15 lety zjistili, že se nám zřejmě nepodaří mít biologické děti, přemýšleli jsme,
jaký má pro nás Bůh záměr. Zda zůstat bezdětní nebo si děti osvojit. Jak funguje pěstounská péče jsme
mohli vidět u našich kamarádů, manželů Kubátových, kteří kromě dvou vlastních dětí vychovávali i několik
dalších dětí z dětského domova. Neměli jsme od Boha nějaké jasné znamení, jestli se máme vydat cestou
pěstounství, ale přesto jsme podali žádost o pěstounskou péči. Tehdy jsem se modlila: „Bože, jestli si to
přeješ, tak nám děti pošli do mých 35. narozenin. Jestli děti do té doby nepřijdou, žádost stáhneme.“ Po
podání žádosti jsme absolvovali kurz přípravy na pěstounkou péči, procházeli jsme testováním, a potom
všem následovalo čekání na děti. Přesně v den mých 29. narozenin nám zavolala sociální pracovnice, že
pro nás mají dvě děti do pěstounské péče – sourozence Jaroslava a Karolínu. A přesně za měsíc (11. září
2008) přišli do naší rodiny.
Každý rok si 11. září děláme malou rodinou oslavu. Jsme vděční Bohu, že můžeme být všichni čtyři spolu
jedna rodina.
Irena Hambálková
V životě jsou období méně krásná, více krásná nebo nejkrásnější.
Mým asi nejkrásnějším obdobím byla léta (celkem 17 let), kdy jsem byla s dětmi doma. Byly dny víc
krásné nebo i méně krásné a já jsem byla spokojena s povoláním "maminka". Naplňovalo a bavilo mě to
víc, než sebeúspěšnější kariéra. Měla jsem na děti čas, ráno jsme spolu snídali, na oběd se vracely domů.
Byla jsem u jejich úspěchů i proher. Znala jsem jména jejich kamarádů. Věděla jsem, co je těší nebo zlobí.
Co se děje ve škole nebo v besídce.
Jsem Bohu vděčná za spoustu věcí. Ale nejvíc za tyto tři :
- že jsem mohla Jemu uvěřit a dát mu svůj život
- že mi dal skvělého věřícího manžela
- že nám svěřil tři jedinečné děti, které patří Ježíši.
A jako bonus máme od Něho (zatím) tři úžasná vnoučátka.
Být maminkou a vést děti k Bohu - zvlášť v dnešním světě - vidím jako nejdůležitější povolání i poslání.
Jsem šťastná, že díky Boží milosti a jeho pomoci se to mně i Martinovi povedlo.
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M AT E Ř S T V Í
Pavla Trott
Můj osobní pohled na mateřství
Mateřství je jako knížka. Dalo by se rozdělit do třech částí - úvod, hlavní příběh a závěr.
Úvod je zamlžený a plný malinkatého uzlíčku, který změní naše životy navždy. Přestaneme spát, jíst,
sprchovat se, mluvit normálním hlasem, číst Bibli.....Činnosti, které nám přišly obyčejné, nám připadají
jako milníky našich životů. Samotné vyprávění se v neděli ráno do shromáždění je výkon hodný
vrcholového sportovce. Bojíme se o naše miminko, v noci chodíme kontrolovat jeho-její dýchání. Každý
pohyb, úsměv nás naplňuje radostí. Emoce, které zažíváme jsou silnější než cokoliv jiného. Toto období
nás postupně připravuje na hlavní příběh, který se pomalu začíná psát. V úvodu je vždy dobré pochopit
role, nastavit pravidla a cíle, ke kterým se budeme snažit mířit a určit si důrazy nové rodinky.
Hlavní část knihy je skvělá. Již mnoho let před tím, než jsem se stala sama maminkou mi Bůh dal snem
jasné vedení. Chce abych byla maminkou na plný úvazek. Takže můj příběh je zaslíbený. Má jasné vedení
a ve chvílích pochyb se můžu pokaždé vrátit na začátek. Děti, mé vlastní ale i ty, které mi procházejí
životem jsou můj úkol zde na zemi. Jejich výchova, vedení k Bohu a vzdělání mi leží hluboko v srdci.
Takže mě čas s nimi přijde jako dar, jako práce na plný úvazek a jako něco, co nekončí třemi lety mateřské
dovolené. Mateřství je na celý život. Během tohoto příběhu jsem se opravdu hodně naučila, o sobě, o
svých předsudcích, o ostatním lidech a hlavně o Bohu. Jak hodně mu na mě zaleží a jak moc se na něj
mohu spolehnout. Svůj příběh bych nikdy neměnila a jeho řádky mi přijdou každý den jako velké
požehnání. Jako rodiče jsme spoluautoři těchto příběhů. Každý dobrý den s dětmi je dar a u toho
špatného můžeme mít jistotu, že Bůh bere naše selhaní, naše nedokonalosti, naše trápení a naši únavu a
přikrývá vše svou milostí.
Závěr knihy je pokaždé jiný. Teprve v něm se ukazuje jak dobře jsme četli úvod, pochopili role a jaké
důrazy si nastavili. Na konci našich rodičovských příběhů se role dětí a rodičů tak trochu vymění. Pokud
dětem ukazujeme bezpodmínečnou a sebe obětující lásku a starostlivost celý jejich život, můžeme
doufat přesně v takovou péči od nich v závěru našich mateřských dní. A jakmile se naše rodičovské dny
tady na zemi naplní můžeme doufat v shledání v nebi jak s našimi vlastními rodiči tak jednou s našimi
dětmi.
PS: Občas se mě mladé maminky zeptají co mají dělat, aby byly dobrými maminkami. Deset let mateřství
a mnoho přečtených knih o výchově mě o vede k odpovědi. 1 Miluj své děti bez podmínek a
sebeobětavě. 2. Vytvoř jim stimulující prostředí, ve kterém se budou rozvíjet 3. Pokaždé, když za Tebou
přijdou jim věnuj alespoň 5 vteřin, byť to je tak akorát čas na to jim říct, že se ke jejich problému vrátíš
později.

!7

MAMINKA
Kubík a Mirunka Jeníčkovi

Iveta Jonášová
Díky, mami. To jsou slova, která bych mojí mamince měla říkat častěji. Jsem jí totiž vděčná, že mi
věnuje tolik péče, že mi vždycky dobře poradí, že mě má ráda, i když nejsem ideální a že mi vždycky
odpustí, když se nechovám tak, jak bych měla. Od začátku je tu se mnou, pomohla mi s každou
překážkou, prožila se mnou každou starost i radost, proto je pro mě jedinečná. Díky, mami!

ŠKOLA NOE
I když jsou školní lavice prázdné, výuka běží ve škole Noe online. Učitelé připravují dětem týdenní nebo
čtrnáctidenní úkoly, které žáci plní doma. Úkoly pak odevzdávají do aplikace Microsoft Teams a učitelé jim
dávají zpětnou vazbu. Několikrát týdně běží online výuka, kdy se žáci spojí s učitelem ve videokonferenci.
Na školním Facebooku a Instagramu jsou zveřejňovány výzvy #makamidoma proti domácí nudě.
Například vyčistěte své okolí od odpadků nebo namasírujte někoho z vaší rodiny.

Za školu Noe Markéta Chmelová
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ZA CO SE MODLÍME
Dagmar Kalvychová, Pol.
Ef 3,20-21 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!
Bratři a sestry, nezapomínejme ve svých modlitbách na
• naše společenství – věrnost v následování Krista; moudrost Ducha Sv. pro služebníky; děti, dorost,
mládež; nemocné (s. Krejčíková, Pavlínka Kalvachová, V. Hejnová, Bašárová) a staré bratry a sestry; naše
rodiny a nevěřící členy našich rodin.
• požehnání kurzu Alfa a misie, kterou podporujeme na Ukrajině a v Asii.
• vyprošujme si odvahu, moudrost a vedení ke svědectví o Bohu a jeho lásce k nám v Pánu Ježíši Kristu.
• školu NOE: děti, učitele a rodiče. Žáci z 9. třídy, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na další školu.
Projekt pořízení a rekonstrukce budovy školy.
• pandemii nové nemoci v naší zemi i celém světě. V důvěře v Boží uzdravující moc a milosrdenství
prosme za nemocné u nás i v jiných zemích světa; Boží ochranu a zdraví pro ty, kteří pečují o nemocné
a seniory; moudrost pro vládu a další v moci postavené k spravedlivému překonání ekonomických a
sociálních důsledků. Děkujme Bohu za uzdravené a zpomalení šíření nákazy. Přimlouvejme se za Boží
vedení a požehnání pro nevěřící, kteří byli nebo ještě mohou být osloveni evangeliem prostřednictvím
přenosů bohoslužeb internetem a v médiích.
Bratři a sestry, připomeňme si slovo z Žalmu 121:1-2 „Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde
pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“ a v modlitbách prosme také za déšť,
aby se nebeský Otec smiloval nad naší zemí a přišel dostatečný déšť, neboť dle sdělení MŽP v tiskové
zprávě ze dne 29.4.2020 se píše „Po další mírné zimě je situace již téměř kritická“.
*****
V tomto čísle SN si připomínáme Den Matek, který připadá na 2. neděli v květnu. Můžeme tedy ve svých
modlitbách také připojit modlitby vděčnosti a proseb za naše maminky a maminky, které se starají o své
děti. Vyprošujme pro ně moudrost při výchově dětí v bázni Boží a vedení dětí k poznání Pána Ježíše
Krista. Vzpomeňme ve svých modlitbách také na maminky, které neznají Pána Boha, žijí v naší blízkosti a
my jim můžeme přinést evangelium. Přimlouvejme se i za maminky, které prožívají třeba i nějaké těžkosti
ve výchově dětí.
Pro povzbuzení našich maminek můžeme připomenout Marii, matku Pána Ježíše, o které Alžběta
radostně prohlásila „Požehnaná jsi nade všechny ženy… (Luk 1:42a).
O Marii, matce Pána Ježíše nečteme v bibli příliš často, ale i tak Marie může nám matkám být v mnohém
příkladem. Marie v pokoře a poslušnosti přijala úkol stát se matkou Božího Syna, … řekla: „Hle, jsem
služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“(Luk 1:38). Marie přijala slovo o Ježíši od anděla sledovala,
co o Ježíši lidé říkají, co Ježíš činí, a přemýšlela o tom. V (Lk 2:19.51b) čteme: „Ale Maria to všechno v
mysli zachovávala a rozvažovala o tom. … Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.“ I pro dnešní sestry
maminky a nejen pro ně je jistě dobré a požehnané přemýšlet o Božím Slově a modlit se. Poslední zmínku
o Marii v bibli čteme po nanebevzetí Páně; v Jeruzalémě se s učedníky modlila i Marie. (Sk 1:14) „Ti
všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.
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Z P R Á V Y Z E S TA R Š O V S T V A
Jsme velmi vděčni za všechny, kteří se v době epidemie zapojují do praktické pomoci všeho druhu v
našem sboru. Velmi si vážíme práce Marie Kampové, která udržuje kontakt s mnoha lidmi a zajišťuje
praktickou pomoc.
Děkujeme také štábu techniků za zajištění přenosu bohoslužeb přes internet (Petr Kalvach ml., Tomáš
Bezoušek, Matěj Macháček a další). I po skončení karantény budeme ve vysílání pokračovat, proto
budeme investovat do potřebného vybavení.

Zatím není jasné, jaké budou ekonomické dopady epidemie do situace členů sboru i sboru samotného.
Pokud bude potřeba pomoci, máme sociální fond.

Staršovstvo rozhodlo o zaměstnání Zdeňky Neumanové, manželky nového správce sboru, na plný úvazek.
Náplní její práce bude křesťanské poradentství. Naváže na svou práci v Levicích. Zamýšleli jsme
informovat sbor na VČS, které ale muselo být odloženo. Nechceme nechávat Neumanovy v nejistotě,
proto podnikáme tento krok. Prosíme sbor o podporu. Více na VČS.
Pokračujeme v hledání členů nové Rady školy. Jména potřebujeme znát do prázdnin. Oslovíme také naše
okolní sbory, zda by se v jejich řadách nenašli odborníci se srdcem pro školu.
Schválili jsme aktualizaci směrnice sboru o vztahu mezi zřizovatelem, Radou školy a ředitelem.

Po dohodě s Vojtou Kuklou rušíme jeho úvazek ve sboru určený pro volnočasový klub. V klubu bude dál
pokračovat na dobrovolné bázi společně s Eliškou Bečkovou. Očekáváme, co přinese nový školní rok.
Vikář Jan Macek krátce informoval staršovstvo o setkání s Romanem Neumanem. Staršovstvo také
podpořilo jeho učitelské angažmá na ETS, kam byl přizván na katedru Starého zákona.
Staršovstvo vítá aktivitu Petry Jindrové, Terezy Brancuské a Simony Mackové Archa plná příběhů
zaměřené pro děti.

Tématem Modlitebního staršovstva byla mládež. Za vedení mládeže se zúčastnili Jan Macek, Vojta Kukla a
Lydie Peterová. Mládež pracovala na svém stmelování. Čeká ji velká výzva v přijetí nově příchozích z
dorostu. Staršovstvo vyzývá vedoucí k modlitbám za mládež a připomíná misijní aktivity.
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S L U Ž B Y C B PA R D U B I C E
Awana klub
Práce s dorostem
Schůzky mládeže
Evergreeni
Kurzy Alfa
Knihovna
Chválící skupinka
Chválící skupinka
Kancelář sboru
Pracovník kanceláře, pokladník
Varhanní doprovod

Dagmar Kalenská
Alois Blažek
Jan Macek
Marek Kalvach
Martin Hambálek
Irena Hambálková
Petr Kalvach ml.
Jiří Čermák
Marie Kampová
Daniela Kampová

tel. 606 723 207
tel. 778 770 680
tel. 735 166 425
tel. 736 466 891
tel. 774 319 418
tel. 461 100 142
tel. 777 043 356
tel. 730 617 153
tel. 731 143 403
tel. 732 157 375
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.
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Pravidelná setkání
ČTVRTEK

Awana klub
Studium bible

17:00 Archa
18:30 Kvasín, sudé týdny

PÁTEK

Dorost

16:30 Archa, klubovna

SOBOTA

Mládež

18:00 Archa, malý sál

NEDĚLE

Modlitební chvíle
Bohoslužba
Bohoslužba
Evergreeni

9:00
9:30
9:15
18:00

Archa, kavárna
Archa, velký sál
Kvasín
Archa, malý sál

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
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
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...

Relax 50+

50

Rodinný EC

51

další akce sboru (po předchozí dohodě)

52,53...

Klub Awana

60

tábor Awany

61

Sbor

Awana

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

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
Šéfredaktor: Pavel Lukáš
Uzávěrka příštího čísla květen 2020.
Náklady na vydání tohoto čísla činí asi 16Kč.
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