
Sborové noviny

Z ÁŘ Í  2 0 2 0 ,  Č .  7
Ú V O D N Í K   
Eliška Bečková 

Venku už neomdléváme horkem, na stromech se objevují první barevné lístky a pomaličku se blíží 
podzim. Věřím ale, že toto číslo sborových novin nás zahřeje, protože slouží především jako připomínka 
toho, jaké toto léto bylo pro Archu. 

Léto to bylo každopádně neobvyklé. Dlouhou dobu nebylo vůbec jisté, zda bude možné akce vůbec 
pořádat, a skoro to vypadalo, že si každý bude muset odjet na svoji dovolenou a jako společenství 
spolu nic nepodnikneme. Jedna ze zrušených akcí je mládežnický English camp, kde se muselo 
rozhodovat poměrně brzy i v závislosti na Američanech. Mile mě ale překvapilo, že mládež nelenila, a 
protože chtěla mít společnou letní službu, uskutečnila příměstský tábor v Arše. Nekonal se ani tradiční 
Rodinný English camp, konal se však netradiční! Rodiny se sešly na jeden z nejvýznamnějších 
amerických svátků – Den nezávislosti, a dokonce přizvali i své Američany formou video hovoru. 

Spoustu akcí se naopak uskutečnilo: tábory Dorostu, Awany a mládežnický Relax. O tom, jak akce 
probíhaly, co všechno se událo a zkomplikovalo, se můžete dočíst na následujících stránkách. A že toho 
nebylo málo! 

Když se dívám na toto uplynulé léto já, nemohu jinak než ho považovat za velké svědectví o tom, jak 
nás Bůh má v péči, jak žehná různým službám a jak nám dopřál i v této zvláštní a nejisté době býti s ním 
i jako společenství. 



!2

Z P R ÁV Y  Z E  S TA RŠO V S T VA  
Jan Macek

Výňatky z jednání sta 15.6. a 22.6.2020 

Sešli jsme se s. Zuzanou Riegerovou, vyslechli její svědectví a s radostí přijali její rozhodnutí 
pro Krista. Křtem bude stvrzeno v říjnu. Přípravu ke křtu vedl vikář Jan Macek. 

Zabývali jsme se přenosy bohoslužeb a GDPR. Na předních dveřích bude umístěn plakát s 
informací o snímání sálu. Je třeba vyřešit, jak zajistit přístup k Večeři páně pro ty, kdo 
nechtějí být snímáni.  

Po celoročním hledání jsme ustanovili novou Radu školy Noe. Naším cílem bylo najít takové 
členy, kteří přinesou do Rady svou odbornost i zkušenost a podpoří školu v další fázi jejího 
rozvoje, kdy se škola značně rozrostla a bude čelit novým výzvám. V nové radě zasednou 
Petr Kotas, Roman Neumann, Michal Picka, Jana Macková, Tomáš Navrátil, Radek Hrstka, Jan 
Böhm, Marek Výborný a Antonín Forbelský. Jsme velmi vděčni za práci minulé Rady a všem 
jejím končícím členům: Marii Dusilové, Jiřině Knaiflové, Lence Svobodové,  Samuelu 
Jindrovi, Martinu Tabačanovi a zejména Pavlu Kampovi, který radu obětavě a s nasazením 
vedl. 

Na modlitebním staršovstvu jsme přivítali tým Alfy včele s Martinem a Irenou 
Hambálkovými. Jarní kurz Alfy začal velmi nadějně. Byl o něj větší zájem. Pokračoval 
navzdory karanténním opatřením on-line. Na účast, zapojení účastníků a budování osobních 
vztahů to ovšem mělo svůj negativní dopad.  Tým Alfy by uvítal posílení dvěma členy, 
pomoc s přípravou jídla a modlitby za účastníky kurzu. Děkujeme celému týmu za jejich 
nasazení a podzimnímu kurzu přejeme hojné Boží požehnání! 
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Letošní tábor byl v době příprav i v době jeho konání zcela výjimečný. Díky koronavirovým 
opatřením jsme jej nemohli připravit v takové intenzitě, jak tomu bývá obvykle. Jako tým jsme 
se sešli pouze dvakrát. Další schůzky již nebylo možné realizovat. Dokonce jsme nevěděli, zda 
tábory vůbec povolí, a tak jsme ztratili to správné nadšení a inspiraci. Až teprve v červnu, kdy 
bylo jasné, že tábory budou, se nám podařilo obnovit naplno víru a naději při dotahování 
programu konkrétních táborových dnů. Také zásobovač a hospodář v jedné osobě neměl nic 
nakoupeno, ani připraveno. Většinou potraviny, které mají trvanlivost, nakupujeme 
s předstihem, a to v době, kdy jsou zrovna levnější. Tentokrát nebylo nic a navíc přišla 
informace, že kuchařka, která s námi po léta jezdí, nebude moci jet. Školka, kde pracuje, 
změnila díky koronavirové situaci plán dovolených. Sehnat náhradu do kuchyně se, díky Bohu, 
podařilo, i když to byl člověk, který s kuchyní na táboře neměl zkušenosti. Další komplikace 
přišla ze strany sporťáka, který prožíval vyčerpanost a přes všechny modlitby se jeho situace 
nelepšila. Nakonec jsme se v týmu dohodli, že naplánované hry předá vedoucím, kteří si je 
rozdělí, a na táboře s námi bude jen před příjezdem dětí na stavění hangárů a pak až na 
závěrečný den, kdy měl mít duchovní program. Bůh však měl řešení. Poslal člověka, který se 
nabídl, že by jel jako pomocná síla a uklizečka a díky tomu neměla zdravotnice tolik práce 
s úklidem toalet a sprch a stala se plnohodnotnou náhradou za sporťáka. Ochotní vedoucí jí 
v tom byli k ruce, takže síla týmu opět zapracovala. Pokud bych měla hodnotit letošní tábor, 
tak i když na jeho počátku bylo nejvíce komplikací a nejméně času na přípravu, byl jeho průbě 
nejlepším, nejpohodovějším, a co se týče týmu, nej, nej táborem. Za ta léta, co na tábory 
jezdím, jsem neprožívala takovou jednotu, pohodu, klid a lásku v týmu vedoucích, jako letos. 
To se také odráželo na chování dětí. Všichni jsme konstatovali, že jsme ještě nikdy neměli tak 
hodné a pohodové děti, jako letos. Věřím, že k tomu přispěly i modlitby vás všech. Velmi jsme 
byli vděčni za modlitbu požehnání našehonového bratra kazatele Romana, se kterou nás těsně 
před odjezdem vyprovodil. V průběhu tábora nás pak spolu s manželkou, která pro nás 
napekla, přijeli navštívit. Téma tábora bylo Každou horu můžeš zdolat, když… a na postavách 
Jozue, Mojžíše, Ester, Noe a Pána Ježíše, jsme se zamýšleli nad tím, jaké překážky (hory) 
musely tyto postavy překonávat, aby naplnily Boží záměr. Děti byly povzbuzovány k tomu, aby 
se nebály překážek a hledaly Boží záměr pro svoje životy a měly odvahu dávat se Bohu 
k dispozici. Dnes můžeme říci, že všechny překonané překážky, které jsme s letošním táborem 
museli překonat my, nás hodně posunuly ve vnímání Boží milosti. Kdybychom to vzdali, tak 
bychom se o zkušenost a radost z Boží slávy, kterou to přineslo, připravili.

A W A N A  TÁ B O R  
Dáša Kalenská 
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A W A N A  TÁ B O R  
Jirka Hrubý 

Letošní AWANA tábor nemohl začít lépe. V sobotu jsme se konečně všichni po pár měsících 
sešli. Vedoucí z AWANA klubu a k tomu jako obvykle tým z farnosti z Trutnova a vedoucí, kteří 
vyrostli z asistentů. Bůh je prostě úžasný. Popili jsme kávičku, pochutnali si na buchtách a 
koláčích a pak se pustili do vybalovaní, stavění hangárů a stanu pro asistenty. Jakmile jsme 
dopnuli poslední lano u stanu, začalo kapat, pak víc a víc a když se po několika desítkách 
minut vypršela celá obloha a málem byla zatopena jídelna, tak konečně pršet přestalo. A 
nezačalo dřív, než jsme znovu v pátek složili hangáry do krabic. Celý týden nám zůstalo velmi 
příjemné počasí.  

Pro tábor jsme se rozhodli použít stejné téma jako v roce 2012 s názvem Každou horu můžeš 
zdolat, když… . Pod slovem „hora“ jsme po celou dobu tábora mysleli na to, co prožíváme v 
životě jako překážku. Překážky se nám zdají být někdy nepřekonatelné (jako vysoké hory), 
ale ... nic není nemožné tomu, kdo věří. Někdy je to těžší, někdy lehčí, ale naštěstí na to nikdy 
nejsme sami. Máme mocného rádce a přítele v nebi – Pána Ježíše Krista. Každy den jsme se 
tedy zamýšleli nad tím, jak svou „horu“ zdolávali lidé v Bibli – Jozue, Ester, Mojžíš, Noe a Ježíš. 
Z jejich příběhů jsme chtěli děti inspirovat a přemýšlet nad tím, jaký příběh má vlastně Pán Bůh 
připravený pro ně a jak jim chce v jeho nalezení pomoct. Použili jsme i stejnou táborovou 
hymnu, složenou na hudbu písně Statistika nuda je. 

Nepřestáváme být vděční za každého nového služebníka, který se připojí do našeho týmu v 
práci s dětmi. Bylo velmi příjemné vidět nové vedoucí, kteří vyrostli z asistentů a nové 
asistenty, kteří byli dřív na táboře jako děti. Velikou pomocí nám byla Lída, která uklízí v Arše a 
nabídla nám svou pomoc s úklidem i na táboře a to právě v době, kdy je kladen největší důraz 
na čistotu.  Díky tomu mohla naše zdravotnice zastat i funkci sporťáka, což Štěpánka zvládla 
úplně perfektně. Bylo opravdu úžasné být v přítomnosti takového týmu a vidět tak veliká Boží 
požehnání.  

Přestože byl z důvodu pandemie přerušen klub AWANA, s Boží pomocí se podařilo realizovat 
AWANA tábor. S dětmi jsme se tedy setkali až po delší době a bylo to úžasné setkání. Řekl 
bych, že jsme letos měli mladší věkový průměr dětí, a přesto si žádné nestýskalo po rodičích, 
alespoň o žádném nevím. Rozhodně byly všechny děti pohodové a báječně si celý tábor 
užívaly, což myslím stejně platilo i pro organizátory tábora. Byli jsme nesmírně vděční i krajské 
hygienické stanici, že v nás vložili tak velikou důvěru a nechali nás s dětmi bez kontroly a bez 
dozoru. ZŠ v Lázních Bělohrad jsme byli vděční za jejich zájem a ochotu nám vařit obědy. Kvůli 
zpřísnění hygienických opatření nám v pátek vydali poslední jídlo, ale další možnost vydávání 
obědů pro cizí strávníky jim skončila. Díky Bohu za to, že se to nestalo o týden dřív. 
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A W A N A  TÁ B O R  
Hymna a Fotky 

Táborová hymna 2020 složená na hudbu Statistika nuda je  

1. Je v Božím slově jasně psáno, 
že máme pro strach uděláno, 
a i když je tma jako v ranci, 
my nejsme žádní jelimánci.  
 
Ref: Každou horu zdoláme, 
na Boha spoléháme, 
kažé ráno, každý den 
chválím Pána svým zpěvem. 

2. Jozue je vzorm naším, 
k Hospodinu se vždy hlásím, 
v jeho moci hradby zbořím, 
i já můžu, jen když věřím. 

3. Ester královnou se stala, 
Bohu věřit nepřestala, 
zachránila národ celý, 
jak jí láska v srdci velí. 

4. Mojžíš přes své nedostatky 
nedržel se nikdy zpátky, 
proto si ho Bůh vyvolil, 
aby svůj lid vysvobodil. 

5. Noe vypadal jak blázen, 
potopa však přišla na zem; 
kdyby Archu nepostavil 
naši zem by nezachránil. 

6. Josef Bohu důvěřoval,  
na strasti si nestěžoval, 
tím zachránil mnoho lidu, 
odvrátil tak hlad a bídu. 
 
Ref: Naše přání každý den, 
ať je náš Bůh oslaven, 
vítězství je v Ježíši, 
kdo má uši ať slyší.
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TÁ B O R  D O R O S T U  " H R A N IČÁŘ I  2 0 2 0 "  
Eliška Kautská

Letošní tábor začínal jednou velkou změnou a to tou, že se po mnoha letech pořádal na jiném 
místě než obvykle. Vydali jsme se do skautského tábora ve Zderazi nedaleko Skutče. Tábořiště 
se nacházelo v obklopení nádherné přírody, pohádkových lesů plných mechů a borůvčí. 
Nedaleko byly i skály, které jsme využili na slaňování, při kterém mohli dorosťáci překonat svůj 
strach. A když už jsme u překonávání se, tak spaní ve stanech, koupání se v řece a noční 
výpravy na latríny taky stojí kus odvahy a odhodlání i pro Bílé vrány.  

Letošní téma bylo inspirováno knížkou Hraničářův učeň, kde královský hraničář Will předává 
zkušenosti mladé učeňce Maddie. Podobný výcvik si vyzkoušeli i dorosťáci, kteří se učili 
bojovat, střílet z luku a plížit se tak, aby je nikdo nespatřil. Nesměla chybět ani jízda na 
hraničářských ponících, které si sami vyrobili. Dorosťáci si mohli plnit různé zkoušky, kterým 
jsme říkali mistrovství. Museli se například naučit vázat různé uzly, rozdělat oheň křesadlem 
nebo zaběhnout na čas přes překážkovou dráhu. Tyto mistrovství měli na starosti starší 
dorosťáci, které jsme vedli k tomu, aby se starali o mladší a převzali tak trochu zodpovědnosti. 
Mohli se tak stát vzory mladším, ale i ulehčit práci vedoucím. 

Každé ráno začalo vždy rozcvičkou, poté následovalo otužování v potoce, který protékal naším 
tábořištěm. Po snídani se mohli dorosťáci těšit na scénky, které pro ně vedoucí přichystali. 
Dopoledne i odpoledne probíhalo různě. Ať už se hrály hry v lese, vyrábělo se či probíhal 
hraničářský výcvik, vždy bylo co dělat. Po obědě jsme společně trávili čas nad Biblí, kdy jsme 
trochu poodhalili, co nás bude čekat za duchovní program večer u ohniště. Když byl čas a 
energie, hráli jsme ještě noční hru, poté už šli všichni do spacáků, tedy kromě hlídky, která 
střežila celé tábořiště až do ranních hodin. A hlídala pořádně, ani mládežníci, kteří nás letos 
přijeli přepadnout si na ně nepřišli. 

Celkem 36 dorosťáku bylo po celou dobu rozděleno do 6 družinek, které měli na starosti 
vedoucí, těch se letos vystřídalo celkem 11. Skupinky proti sobě bojovali v celotáborovém 
hodnocení a sloužili i jako prostor ke sdílení ve večerních diskuzích, kde jsme společně hovořili 
o Bohu. 

I když jsme letos nemohli mít návštěvní den pro rodiče, přijeli nás navštívit Neumannovi a 
Honza Macek, kteří přispěli duchovními programy, které k nám mohly mluvit. Zvlášť ten 
poslední, který vyzýval dorosťáky k obrácení. Měli jsme radost z těch, kteří se rozhodli přijmout 
Boha do svého života.
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TÁ B O R  D O R O S T U  " H R A N IČÁŘ I  2 0 2 0 "

Velké díky patří všem vedoucím (Martině P., Elišce a Terce K., Ester a Honzovi N., Johče a 
Lubovi K. Ufonovi, Kubovi H., Lukášovi B. a hlavně Lojzovi), kuchařům (Lydince B. Zuzce R. 
Elišce T. a Martinovi S. a Martině K., která byla zároveň zdravotnicí) i zásobovači (Petrovi K.), 
všem, kteří se za nás modlili a hlavně Bohu, kdy jsme mohli celou dobu prožívat, jak je k nám 
dobrý. Pod jeho ochranou jsme si užili 14 dní plných nezapomenutelných zážitků. 

Bílá vrána 
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PŘ Í MĚS T S KÝ  TÁ B O R  
Elen Sytko 

Příměstský tábor se konal na začátku července místo tradičního English campu. Byla docela 
hojná účast jak dívek, tak chlapců z Křesťanské školy Noe. Tábor pořádali mládežníci v čele s 
Honzou Mackem.  

Každé ráno měly děti připravený duchovní program, kde se probírali jednotliví hrdinové z 
Bible. Zpívala se písnička na dané téma a nakonec byla společná modlitba. Dopoledne 
nechyběly ani soutěže a hry. Po obědě byl vždy připravený program venku, jak běhací tak 
relaxační. Jeden celý den jsme strávili výletem na Kunětickou horu.  

Dětem se tábor moc líbil a všichni se těší na další rok. Moc jsme si to užili a doufáme, že v 
tom budeme pokračovat i nadále. Bylo to velice prospěšné jak pro děti, tak i pro vedoucí 
tábora. Děkujeme všem za účast a pomoc na táboře 
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M L Á D EŽN I C KÝ  R E L A X  
Martin Dostál

Pokoje pro tři až čtyři osoby, v každém pokoji postele a vlastní umyvadlo. Prostorná kuchyň, 
velká společenská místnost, několik koupelen, toalet, sprch. Mnoho dalších místností. Teplé 
vody dostatek. Myši žádné. A venku? Zurčící potok, jehož šumění pronikalo otevřenými okny 
do našich pokojů, několik chalup a jiných stavení v údolí, altán, kde jsme mohli sedět a povídat 
si, kaplička a oprýskaná soška Panny Marie snad čekající na modlitby procházejících turistů. 
Všechno tohle (nebyl jen výhled, signál a dostatek spánku, ale nemůžeme chtít všechno) nám 
nabídnul objekt v Dobré Vodě u Třebíče, kde jsme jako mládež strávili jeden srpnový týden.  

Letošní Relax mládeže byl inspirován slavným filmem Matrix, především tedy dopolední 
duchovní programy našeho Honzy Macka a dalších milých hostů: Grega Strocka z Hradce, 
Romana Neumanna od nás z Pardubic nebo Ondry Svatoše z Písku. (Já film ale stále neviděl, 
proto tu nechci příliš zabředávat do detailů.) Abychom se sami více zamysleli, byli jsme po 
programech rozděleni do skupinek, ve kterých jsme mohli diskutovat a argumentovat nad 
různými otázkami od našich řečníků a také se modlit.  

Ty zábavné, někdy soutěžní, někdy sportovní, někdy adrenalinové, někdy kulturně-relaxační 
odpolední a večerní aktivity měli na starosti mnozí z nás. V odpoledních hodinách se nejčastěji 
hrál air soft v lese nebo se dělali jiné sportovní aktivity, kterých jsem se neúčastnil, takže z nich 
moc zážitků nemám. Jeden den jsme se vypravili poznat nedalekou Třebíč, především místní 
známou židovskou čtvrť, což bylo příjemné zpestření. 

Večerní programy a aktivity byly velmi pestré. Dva večery jsme soutěžili ve všem možném pod 
vedením Lydi, Anet a Terky. Jiný večer jsme prožili, poslouchali a sledovali tragický příběh 
cikánky Carmen v Bizetově stejnojmenné opeře. Tento operní večer měla na starosti moje 
maličkost společně s Ivet. Další večer jsme se s Medvědem a Áďou přenesli do malé vesnice 
Úboč na Domažlicku do roku 1947. Ze všech se stali obyvatelé vesnice, nejčastěji samozřejmě 
zemědělci. Zažili jsme komunistický převrat v únoru 1948, první socialistické volby a následnou 
kolektivizaci majetku a vznik JZD. Někteří z nás byli perzekuováni a z Úboče vystěhováni. 
Rokem 1952 hra skončila.  
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M L Á D EŽN I C KÝ  R E L A X  

 Samostatný odstavec si zaslouží soutěžně-adrenalinově-sportovní šifrovačka, kterou si pro nás 
připravili Matěj a Radek. Hra byla dvoudenní a soutěžily v ní většinou pětičlenné týmy. Luštili 
jsme šifry, chodili jsme ve dne v noci, někdy jsme dokonce i běhali (i já!), což bylo velmi 
osvobozující. Opékali jsme si večeři, spali jsme venku a následně vstávali ve 4:00 ráno, a to 
stejné ráno ještě slaňovali skálu a plavali v přehradě. Vším tímhle jsme se dokonale vyčerpali, 
takže jsme pak hodně spali. 

Děkujeme Honzovi i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě, připravovali duchovní i jiné 
programy, vařili, nakupovali, uklízeli a nevím co všechno ještě. Díky Bohu za tak krásný týden!  

Za mládež Martin Dostál 
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S VĚD E C T V Í  
Barbora Šimková 
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C I TÁT  Z  O S O B N Í H O  D O P I S U  
Dopis architekta Jana Komrsky o pohostinnosti sestry Dagmar Vopelákové  

Milý bratře, 

omlouvám se, že se ozývám tak pozdě. Celý červen a kus července jsme byli na chalupě v 
Liptovskom Hrádku a smuteční oznámení jsme otevřeli až po návratu do Bratislavy. 

Při poslední návštěvě Pardubic na výročí Archy jsme se tedy viděli se sestrou Dášou 
naposledy tu na zemi.  Jsem vděčen, že jsme se viděli právě v modlitebně, na výstavbě 
které se velmi účinně podílela. Nejen tím, že Vám vytvářela zázemí pro odpočinek, ale i 
tím, že svojí pohostinností umožňovala, abych i já mohl v klidu Vašeho domu nabírat 
potřebné síly. Bez obětavé pohostinnosti Vaší manželky by se nám na výstavbě ARCHY 
pracovalo o mnoho nesnadněji. Právě odpočinek ve Vaší domácnosti byl důležitou součástí 
mojí účasti na stavbě. A o to se zasloužila právě Vaše manželka. 

Jistě Vám teď velice chybí, její ztráta se nedá nahradit! Právě včera mě oslovil citát z 2. 
Kor. 1:3-4  „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a 
Bůh veškeré útěchy!  On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří 
jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.“  Lépe se to asi 
vyjádřit nedá, než jak to apoštol Pavel napsal. Prosím tedy Boha Otce, aby byl pro Vás tím 
nejlepším těšitelem. A hlavně nadějí do budoucích dní na zemi a na věčnosti. 

       Pán s Vámi  
v Bratislavě 22.7.2020      Jan Komrska s manželkou  
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Bratři a sestry, 
nejen toto číslo SN ale i mnozí z nás se ohlížejí a vzpomínají na čas uplynulých prázdnin, dovolených a 
odpočinku. Se školním rokem se opět vracíme a možná v něčem i nově začínáme práci nebo službu ve 
sboru. 
V knize Genesis 2:2-3a čteme: Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal 
konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den,… Náš Stvořitel dal člověku zemi k 
obdělávání (Gen 3:23), ale protože ví, že po práci potřebujeme odpočívat, byl den Hospodinova 
odpočinku dán i Božímu lidu za den odpočinku - slavností odpočinutí a bohoslužebným shromážděním 
(Lv 23,3).   
Také Pán Ježíš nás zve k sobě a nabízí odpočinek pro naši duši, který stejně jako pokoj můžeme nalézt 
jen u něj. „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste ob-tíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete 
odpočinutí svým duším.“ Mt 11,28. 
Určitě ale znáte i text z Písma (J 5,17), kde o Bohu Otci a o sobě Ježíš Kristus ří-ká: „Můj Otec pracuje 
bez přestání, proto i já pracuji.“, a to právě v souvislosti s uzdravením nemocného u rybníka Bethesda v 
sobotní den. 
Je tedy i v našem životě snad něco co nelze odložit? Kde máme i my neustále pracovat? Když si 
přečteme ještě např. slovo z Židům 6,10-11: „Bůh není nespravedli-vý, a proto nezapomene, jak jste se 
činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Toužíme jen, aby na každém z 
vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje; pak např. právě ve službě 
Bohu jako následovníci Krista máme být připraveni pracovat bez přestání jako Pán Ježíš, nelze být 
následovníkem Ježíše jen někdy, nebo jen když ….  
Kromě činů lásky, nemáme ustávat ani v modlitbách ale být vytrvalí. (1Te 5:16-18).  

                            ****** 

Děkujme tedy Bohu za čas odpočinku, kdy jsme mohli prožívat Boží pomoc, ochra-nu a požehnání a 
čerpat nové síly i do dalších dnů. Za dar společenství církve, Božího slova, modlitby.  
Začínáme nový školní rok, prosme za děti i učitele a to nejen ze školy NOE.  
Vyprošujme si moudrost a vedení Duchem Svatým, pokoru a vytrvalost ve službě v církvi, v rodině i 
našem okolí. Děkujme, že sílu můžeme hledat v moci našeho Pána. 
Mysleme na ty z nás, kteří nemohou do sboru pro stáří či nemoc.  
A konečně – modleme se také za nemocné nejen v naší zemi v době nové vlny nemoci covid-19. 
Nezapomínejme podle Písma na „prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za 
všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a 
vážnosti.“ 1.Tim 2,1-2. 
Dagmar Kalvachová-Pol. 

Z A  C O  S E  M O D L Í M E  
Dagmar Kalvachová 
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C O  N Á S  ČE K Á

S B Í R K Y

05/07/2020 CZK 2,742 09/08/2020 CZK 2,426

12/07/2020 CZK 2,566 09/09/2020 CZK 3,545

                              19/7/2020 CZK 6,153 09/10/2020 CZK 4,172

                              26/7/2020 CZK 6,153 09/11/2020 CZK 2,589

02/08/2020 CZK 6,153 09/12/2020 CZK 7,119

7. 9.  18.30 Modlitební start ARCHA 

8. 9. 18.30 Modlitební start ARCHA 

9. 9 . 18.30 Modlitební start ARCHA 

13. 9 . 17.30 Evergreeni ARCHA 

13. 9. 18.0 Mládež ARCHA 

14. 9. 17.00 English Club s Christinou ARCHA 

18. 9. - 
20. 9. 

Dorost - víkendovka Hlína

19. 9. 18.0 Mládež ARCHA 

20. 9. 17.30 Evergreeni ARCHA 

22. 9. 18.00 Kurz ALFA ARCHA 

24. 9. 9.15 - 11.45 Protahovací cvičení senioři ELIM ARCHA 

25. 9 . 16.30 Dorost ARCHA 

25. 9. - 
28. 9.

Dovolená EVERGREENI

26. 9. 18.00 Mládež ARCHA 

28. 9. 17.00 English club ARCHA 

29. 9. 18.00 Staršovstvo ARCHA 

29. 9. 18.00 Kurz ALFA ARCHA 

30. 9. 18.30 Studijní skupinky Bible ARCHA 
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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 

Správce sborového domu  Petr Kalvach st.   tel. 730 192 185 

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 kávy. 

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 říjen 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 

Kazatel sboru 
Roman Neumann  
Tel.  604 294 376 

roman.neumann@cb.cz 

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

