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„Prožít Vánoce se svými blízkými“ mohlo znít v minulých letech jako klišé, ale myslím, že
letos tento rozměr Vánoc zvláště pociťujeme. Sítě lidských vztahů prošli v uplynulém roce
pořádnou zkouškou. Otřásly s nimi nucené odloučení nebo nucené spolu pobývání,
izolace, přerušení osobních setkání a pravidelného kontaktu, nemoc a někdy i smrt. Nebyl
to jednoduchý rok. Některé vztahy se udržet podařilo. Jiné ale ochladly nebo skončily
úplně.
V uplynulém prosinci jsme prožili advent, období radostného očekávání na Kristův příchod,
a slavili Boží sestoupení mezi nás. Hned po jeho narození se kolem spasitele začala tvořit
fascinující síť lidských vztahů. Nejprve se u něj vystřídali pastýři a mudrci. Kolik dalších
postav ještě přibylo kolem dítěte v jesličkách v tradičních betlémech! Během svého života
se Ježíš setkával s lidmi chudými i bohatými, s lidmi na okraji společnosti i s lidmi vysoko
postavenými, nemocnými a nakažlivými i s lidmi zdravými. Se všemi hovořil, aby je spojoval
v Boží království svou láskou.
O Vánocích toužíme být s našimi blízkými více než kdy jindy a letos si obzvlášť přejeme, aby
svátky zalepily díry z uplynulého roku. Po vzoru Krista se spojme s lidmi, kteří se nám vzdálili.
Můžeme zavolat osamělým a potěšit je, obnovit pozapomenuté kontakty, zeptat se, jak
uplynulé období prožili.
Obsah prosincového čísla Sborových novin byl veden právě touto otázkou a snahou
spojovat napříč sborem. Požádali jsme proto několik lidí, kteří zažili covid-19 a karanténu,
jak prožili tento čas. Velmi jim děkujeme přispěvatelům za ochotu se otevřít a sdílet!

TÉMA – JAK JSTE PROŽILI ONEMOCNĚNÍ COVID-19?
Dostálovi

Díky Bohu můžu říci, že se v naší rodině žádné velké drama nekonalo. Asi proto, že
onemocněl ten nejmladší z nás. My ostatní jsme podle výsledků testů covid neprodělali.
Z celé karantény na mě nejdivněji působila samotná izolace mého bratra. Ne že bych cítil
nějaký stesk, ale je opravdu divné bydlet s někým blízkým v jednom domě a zavřít ho na
několik dní do pokoje, a to i přes to, že si za normálního režimu lezete na nervy. Chodit k
němu jen s rouškou, nejlépe vůbec. Na talíře a hrnky nalepit nápis „Dominik“ a takové
nádobí důsledně umývat. Strkat mu jídlo dveřmi, pak dveře zavřít, za chvíli přijít a za dveřmi
najít prázdný talíř…
V té době se mi vybavila povídka Franze Kafky „Proměna“. V ní rodina Samsových zavře
v pokoji ze strachu svého syna Řehoře, který se právě proměnil v brouka. Řehoře se všichni
štítí, do pokoje nikdo z nich nechodí, pouze mu dávají dveřmi jídlo. O Řehoře se postupně
přestávají starat, je jim na obtíž a chtějí se ho zbavit. Přestávají o něj pečovat, až Řehoř
nakonec zemře. Všem se uleví…
Brácha naštěstí ze všeho vyvázl lépe než Řehoř Samsa. Krmit jsme ho nepřestali a zbavit jsme
se ho také nechtěli. I tak jsem viděl v našich prvních karanténních dnech jistou paralelu
k životu rodiny Samsových. Po pár dnech, kdy brácha již začal cítit a neměl žádné příznaky,
mohl vylézt z pokoje a zbytek karantény jsme trávili společně. Naštěstí se nikdo další z nás
v brouka proměnit nemusel a po deseti dnech jsme vyrazili do „normálního“ života…
za rodinu Dostálových subjektivní pohled druhého syna Martina

TÉMA – JAK JSTE PROŽILI ONEMOCNĚNÍ COVID-19?
Dagmar a Miloš Kalvachovi

Ač jsme v podstatě byli „zavřeni“ doma a docházeli jen za nejnutnějšími pochůzkami, snažili
jsme se dodržovat požadovaná hygienická opatření, přesto jsme onemocněli nemocí
covid-19. Miloš musel být hospitalizován v nemocnici, já jsem „se léčila“ sama doma.
S Boží pomocí, ochranou, neseni modlitbami nejbližších členů rodiny i bratří a sester se
opět vracíme do běžného denního režimu. I když ještě nejsme zcela zdrávi, děkujeme
Bohu, že je s námi, pomáhá nám a věříme, že přijde opět čas, jako byl před covid-19.
Děkujeme všem, kteří jste se za nás modlili, za váš zájem a povzbuzování přes mobil,
a našim dětem navíc i za pečlivou praktickou péči. Nechť vás všechny Bůh provází svým
požehnáním.
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TÉMA – JAK JSTE PROŽILI ONEMOCNĚNÍ COVID-19?
Riegrovi

Byla jsem požádána napsat svou zkušenost z karantény nebo přímo s „koronavirem“, takže se
pokusím. Ale v době blížícího adventu, bych nerada, aby i toto období naděje bylo zastíněno tím,
co zásadně ovlivnilo celý rok 2020. Už toho bylo napsáno hodně. Každý Čech je odborník na
všechno, tak asi není mnoho, co psát. Jen myslím, že se názory mění. Obzvláště, pokud je
zkušenost vlastní.
Onemocnění koronavirem 19 jsem pocítila na vlastní kůži a to mne patrně jen tak „líznul“. Přesto mi
to vzalo spousty sil. O průběhu nemoci psát nechci, můžu jen varovat. Názory schvácených celebrit
a fotografie z peřin, jste jistě zaznamenali, nebylo jim opravdu dobře. Mohu konstatovat, že i lehký
průběh nepřechodíte a na 2-3 týdny vás vyřadí z běžné činnosti. Nečekáte, že právě vás nemoc tak
sejme. A pohled na blízké, které jste nakazil, není povzbuzující. Zvláště pak, pokud jim nemůžete
sám
pomoci, protože je Vám opravdu zle. Ale jímá vás hrůza, že to pro ně může být nebezpečné. Takže
mne při pohledu na manžela opravdu jímala hrůza.
S nemocí se setkávám dnes a denně. Když je vám kterákoli hodně blízko, tak je to nepříjemné, ale
nikdy nepřenesete svou zkušenost na zdravé a taky proč, netřeba strašit.
Pokud se zamyslím, tak na jaře a v létě mi vzal koronavirus možnost cestovat. Donutil mne nosit
roušku. V práci došlo k nejrůznějším omezením, která některým přinesla i možnost strávit více času
s rodinou. Lékařům bohužel ne, protože na jaře byl zákaz vzít si dovolenu. Úvodem byla všeobecná
nedůvěra, že je nové neznámé onemocnění skutečně, tak závažné. A i přes četné alarmující zprávy
z okolních zemí, dobrý výsledek první vlny epidemie v Čechách, vedl ke snížení ostražitosti. Z toho
vyplynula i brzká neukázněnost lidí a samozřejmost, že to přece není tak strašné. Při sledování
televizních novin to vypadalo, že stejně každý politik věděl …. A do popředí se dostávala spíše
diskuse o ekonomických dopadech a omezení lidských práv a svobod. Podzimní vývoj událostí
přinesl novou a bohužel silnější vlnu nákazy.
Ani já bych nevěřila, že vzdálená „imaginární“ nákaza, o které čteme v novinách, nakonec ovlivní
tak hluboce život i na našem kontinentě, v naší zemi, v naší rodině.
Takže karanténa, pokud jste zdráv, je o omezení pohybu venku. Omezení v běžných činnostech.
Čekáte na výsledky. Doba, než je znáte je jistě nepříjemná. Ale takovou karanténu jsme nezažili,
takže nevím, třeba je to i jinak.

!3

TÉMA - JAK JSTE PROŽILI ONEMOCNĚNÍ COVID-19?
Riegrovi

Ovšem, pokud jste nemocen a jste izolován od okolního světa v době, kdy sám potřebujete pomoc
druhého, je zkušenost jiná. O to hůře, pokud je v „lazaretu“ více nemocných než pečovatelů. Štěstím
je, když se ve spižírně najde polévka od Vitany a v mrazáku jakýkoliv polotovar, neboť na vaření
nejsou síly. U nás byla jediná zdravá skoro dvanáctiletá Agáta. Dobře zvládala dezinfekci povrchů
a větrání. Vaření jí není úplně vlastní, ale snažila se. Jedinou výhodou dopadů koronaviru na vaše
zdraví v tomto případě je, že připáleniny necítíte a vše chutná jak polystyren. Pak vděčně přijmete
a velmi oceníte, jakoukoli pomoc z venku. V karanténě si nenakoupíte, léky si nevyzvednete,
pracovní záležitosti nevyřídíte. A když jste schvácen nemocí, tak si ani čaj neuvaříte. Ale naštěstí nám
za dveřmi zázračně rostly štrůdly, koláče, lahve s ovocnými sirupy i řízky. Za tuto pomoc jsme byli
neskonale vděční. Neříkali jsme si o ní. Přišla sama, jakmile se naši blízcí dozvěděli, že stonáme.
Zkrátka SMS- COVID pozitivní vám i vašim rodinným příslušníkům změní minimálně na 10 dnů život.
Na začátku jsme ještě museli rozhodnout, zda se starší dcera Zuzana vrátí do našeho „covidaria“,
protože se s námi 2 dny před pozitivitou testu o víkendu setkala. I pro ní platila karanténa, ale
neměla žádné potíže. Takže šlo o rozhodnutí, kde karanténu strávit. Zůstat na koleji, kam stačila
odjet a neriskovat nákazu, je-li zdravá? Nebo se vrátit domů, čekat na výsledky testu zde a doufat, že
se nenakazí. Rozhodli jsme, že zůstane v Praze. To vedlo k tomu, že se Zuzanka stala na tři týdny
sirotkem a skoro bezdomovcem. Zůstala na téměř prázdné studentské koleji v Praze, kterou museli
všichni studenti, kteří měli kam jít opustit. K nám se mohla vrátit až po vyhasnutí našich příznaků. Ta
doba pro ní jistě nebyla jednoduchá. Všem, kteří jí byli v té době nápomocni rozhovorem po
telefonu nebo i osobním kontaktem, velmi děkujeme. Ale především jsme byli vděční za to, že
neonemocněla a nestonala sama.
Nyní se život vrací k normálu. Rekonvalescence bude asi delší, než jsme čekali. Zůstala výrazná
únava, nevýkonnost, ale lepšíme se. „Nepřítele“ je třeba nepodceňovat. Zjara jen málokdo znal
někoho, kdo onemocněl. Nyní je už naopak málo těch, kteří neznají nikoho, kdo by neonemocněl.
Někteří možná o své blízké přišli. Průběh choroby totiž nelze jednoznačně předvídat. Buďme tedy
prosím vděční za to, že jsme zdraví, nebo už zdraví. Zjištění o nemoci přineslo mimo jiné strach
z neznámého. Náhlé uvržení do izolace, když máte rozdělané pracovní povinnosti, které potřebujete
dokončit, vám přidělá nemalé starosti. Jste závislí na těch, kteří jsou zdraví, ale za dveřmi.
V uších mi na začátku zněl Žalm 121. A když se zdá, že už je lépe. Na konci nemoci a než zcela
odejde, tak si určitě přečtěte Žalm 103.
Děkujeme za všechny modlitby.
Blanka Riegerová
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JAK PROBÍHAJÍ ONLINE SETKÁVÁNÍ?
Kurzy Alfa

Když se na jaře po vypuknutí první vlny epidemie objevila myšlenka pořádat kurzy Alfa online,
považoval jsem to za nápad pro někoho jiného než pro nás a jen na přechodnou dobu. Alfa je přece
založena na osobní a vztahové rovině.
Po krátké době se k nám však dostaly informace ze zahraničí, jakou skvělou odezvu tam Alfa online
má. Organizátoři hlásí, že nárůst účastníků je obrovský. Lidé se prý sami hlásí na odkazech církví,
sborů a hledají v nastalé situaci nějaké odpovědi. A nejde jen o Evropu, ale doslova celý svět.
V Česku je situace dost jiná. Na jaře vzniklo v republice jen pár těchto online kurzů a účast na nich
není valná. Buď neumíme jako křesťané propagovat nebo lidé v křesťanství a u církví odpovědi
nehledají. Obojí je zřejmě pravda.
Co my v Pardubicích? V září jsme zahájili 34. Alfu. Po 4 večerech nám kurz opět přerušil koronavirus
a my jsme se rozhodli přejít do virtuálního prostoru. Někteří z našich hostů nemají možnost
připojení na internet nebo se nechtějí takto scházet.
S ostatními se nám podařilo navázat kontakt a jsme rádi, že Alfa pokračuje. Drobné technické
nedostatky se objevují, avšak večer od večera se lepšíme. Umíme sdílet připravené video, vidíme
se, slyšíme se a diskuze nevázne. Ovšem setkávání v kavárně u společného stolu a v osobní
skupince je vysoko nad virtuální zkušeností. Těšíme se na rozvolnění opatření.
Na druhou stranu vnímáme, že Pán Bůh umí využít i ty nejsoučasnější prostředky a metody. V dnešní
době je internet, sociální sítě a různé zoomy určitě také jednou z cest naplnění Velkého poslání –
„získávejte mi učedníky“.
Za tým kurzů Alfa Martin Hambálek

Dorost

Dorost se již několik týdnů schází on-line v pravidelném čase. Stejně jako každý klasický dorost
začínáme modlitebním zamyšlením. Následuje on-line, někdy doplněná rozcvičkou. Celý podzim
máme duchovní programy zaměřené na základy křesťanství inspirované tématy kurzů Alfa. Většinou
se nás schází 15-20. Abychom neseděli stále jen u počítačů, zrealizovali jsme podzimních prázdnin
hru, při které dorosťáci samostatně nebo ve dvojicích plnili různé úkoly na stanovištích rozmístěných
po Polabinách. A v pátek 30. října jsme se zůčastnili on-line dorostového sjezdu. I když osobní
schůzky jsou lepší, jsme velmi rádi, že se můžeme scházet alespoň takto.
Martina Peterová
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JAK PROBÍHAJÍ ONLINE SETKÁVÁNÍ?
Mládež

Jako v podstatě všechny skupiny se i my scházíme online. Je to pro nás trochu zvláštní
období. Máme nové vedoucí, kteří se s některými mládežníky teprve seznamují. To se
samozřejmě dělá hůř online, než osobně. Nově jsme ale začali využívat platformu Zoom,
která nám umožňuje se po programu rozdělit do menších skupinek. V nižším počtu se nám
lépe diskutuje nejen o programu, ale i o našich životech. Máme teď sérii programů
o křesťanských klišé, takže diskutovat je opravdu o čem, neboť to všichni v nějaké formě
zažíváme. Jsme také každou mládež povzbuzování k tomu napsat nebo zavolat někomu, kdo
si myslíme, že může být v této době osamocený. Pár mládežníků se toho zhostilo a z toho
mám radost. Také mě těší, že chceme být spolu a proto se někteří vydávají na procházky či
„výběhy“ se spolumládežníky. Jsme vděčni, že máme možnost spolu být alespoň online, ale
už se moc těšíme, až se budeme moci v nějaké formě vidět i na živo.
Eliška Bečková
Evergreeni on-line

Podobně jako i ostatní skupiny, také my Evergreeni jsme se od poloviny října nuceně
přesunuli do on-line módu. A hned první takové setkání bylo moc zajímavé – měli jsme
návštěvu. Původně jsme Romana a Zdeňku měli my navštívit v Arše, no a nakonec to byli oni,
kteří virtuálně navštívili naše domácnosti. Forma setkání tedy byla docela jiná, než jsme si v
létě naplánovali, ovšem obsahově jsme zvládli vše, co jsme od této „seznamovačky“
očekávali. Neumannovi s námi sdíleli svůj bohatý životní příběh, ale také úspěšně čelili našim
rozličným otázkám… Týden co týden si o půl šesté zapínáme své počítače, notebooky,
tablety, mobily a vždy je o zábavu (chci říci o evergreenské setkání) postaráno. Náš letošní
program je dvakrát měsíčně prokládán studiem listu Galatským, čímž se chceme alespoň na
dálku připojit k ostatním sborovým skupinám, vnímat podobné biblické důrazy a přemýšlet
nad stejnými otázkami. A jak to vypadá s účastí? Nouzový stav někomu cestu na EG
zjednodušil, zatímco jinému znepříjemnil či dokonce znemožnil. Rozhodně platí, že v tomto
stavu chceme naše schůzky využít na maximum, a zároveň si moc přejeme, abychom se
mohli vrátit ke skutečným setkáním co nejdříve. Ve všem ať se děje Boží vůle!
Marek Kalvach pro SN 11/2020
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JAK PROBÍHAJÍ ONLINE SETKÁVÁNÍ?
Awana

Díky neochabující naději a pastýřskému vedení naší hlavní vedoucí Dáši se podařilo rozjet
online setkávání vedoucích s dětmi i v AWANA klubu. Mám radost ze všech vedoucích, kteří
využívají svůj volný čas ke službě dětem, pokud jim to možnosti dovolí, a to i za jiných
a obtížnějších okolností a novým způsobem. Musím se přiznat, že moje ochota a zřejmě
i víra byla hodně oslabena, chyběla mi energie a chuť, abych se i já připojil k online
skupinkám. Neuměl jsem si ani představit, že by to mohlo něco změnit. Prosil jsem Boha
spíše o odpuštění než o posilu, ale Pán mi dal to, co jsem nejvíc potřeboval. Znovu si použil
konkrétních událostí a lidí k tomu, aby ve mně znovu zapálil oheň nadšení a radosti ze
služby způsobem, který jsem dosud nepoznal.
Učitelé ve škole probírají s celou třídou stejnou látku. Ale v Awaně to funguje jinak. Běžně
máme ve skupince děti, které si jsou věkově blízko, ale nemusí být ve stejném ročníku ZŠ.
Protože pro každý ročník je jiná příručka, se kterou děti pracují, a každé dítě pracuje svým
tempem, tak nelze probírané téma sjednotit. Představte si, že v tříčlenné skupince má každé
dítě jinou příručku a je i u jiné lekce. Tudíž se učí jiný verš. Na klubu se to dá zvládnout
dobře, protože zatímco jednomu dítěti vedoucí veršík vysvětluje, další se ho učí pomocí
pomůcek, které mu vedoucí připraví. Ovšem v online režimu to pomocí pomůcek nejde.
Jak tedy dělat skupinky online? To byla naše otázka a zároveň největší překážka.
Od začátku listopadu jsme se začali scházet ve skupinkách se třemi až čtyřmi dětmi přes
službu https://jitsi.org/. V těchto skupinkách jde hlavně o to, abychom se s dětmi viděli,
popovídali si a aby se děti mohly vidět navzájem. Tento rok jsme začali se staršími dětmi
poprvé používat i nové AWANA příručky, které se pod vedením Radka podařilo přeložit do
českého jazyka. Jednou z mnoha předností této příručky je zapojení rodičů k pomoci
dětem učit se veršíky. Není totiž většího povzbuzení pro děti, než když vidí nadšení a zájem
svých rodičů.
Právě v této době přišla nová příručka, kdy se děti nemůžou přímo setkávat s vedoucím
a jsou více se svými rodiči. Teď jsou to rodiče, kteří podepisují dětem veršíky v lekcích,
podle toho, jak to zvládají. Na online skupinkách se pak můžou pochlubit, kam se už
dostaly, co se jim líbilo, co nového se dověděly, nebo co pro ně bylo těžké. Je nemožné
domnívat se, že Pán neví o současné situaci, ale právě naopak. Pomáhá nám učit se novým
věcem, novým způsobům a hodnotám, které jsme si v klidnějším období nedokázali tolik
uvědomovat. Já osobně mám rád zajeté věci a je pro mě těžké učit se novým. A přece si
Pán znovu našel způsob, jak se dotknout mého srdce a věřím, že tak přistupuje i k ostatním.
Jirka Hrubý
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Z P R Á V Y Z E S TA R Š O V S T V A
Petr Kotas, Jan Macek, Jakub Řehák

Výňatky z jednání staršovstva 26.10., 9. a 23.11.
Staršovstvo bratru kazateli Romanu Neumannovi potvrdilo očekávanou náplň práce. Během
první kvartálu následujícího roku zajistí kazateli služební počítač se softwarem a proplatí nové
vybavení kanceláře. Kazatel bude také napříště sám oslovovat kázající, aby mohl domlouvat
témata a plánovat série.
Hledali jsme nového administrativního pracovníka sboru. Nabídku přijal bratr Martin
Hambálek. Nastoupí od 1.12.20 na částečný úvazek nejprve na zkušební období. Alfu si
ponechává jako svou službu.
Schválili jsme smlouvu o dílo se sestrou Marií Kampovou, která se bude nadále starat
o účetní věci sboru.
Vikář Jan Macek oznámil staršovstvu svůj přesun do CB Vinohrady k 1.1.21, kde dokončí
vikariát a bude se po ordinaci ucházet o místo druhého kazatele. Staršovstvo mu vyšlo vstříc
s možností brzkého data přesunu.
Uvolněné vedení mládeže po Janu Mackovi převezme tým ve složení Lucie Lydia Petera,
Eliška Bečková, Honza Neumann, Daniel Miláček a Szymon Filipek. Nyní pokračujeme
v hledání hlavního vedoucího. Jan Macek povede mládež ještě celý leden.
Bratr kazatel Roman Neumann pracuje na aktualizaci obsahu sborového webu. Představil
také sérii kázání na téma Víra, naděje a láska pro adventní neděle.
Bratr Petr Kotas st. představil vývoj v projektu rekonstrukce a přestavby budovy Školy Noe.
Stojíme nyní před první a klíčovou investicí, jíž je vybudování nové schodišťové věže
s výtahem. Tento objekt je nezbytně nutný k tomu, aby mohlo dojít k fyzickému oddělení
stávající budovy A, která zůstane v majetku Salesiánů, od zbytku nemovitostí, které budou
patřit škole NOE. Pak teprve je možný odkup Tato schodišťová věž bude sloužit také
v budoucnu jako hlavní vchod do školy. Na stavbě věže se budeme jako zřizovatel školy NOE
podílet polovinou částky, tj. cca šesti miliony korun. Částku se podařilo sehnat sbírkou mezi
přáteli školy a sponzorským darem od našich přátel z USA. Realizace stavby začne na
přelomu jara a léta 2021
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Z P R Á V Y Z E S TA R Š O V S T V A
Petr Kotas, Jan Macek, Jakub Řehák

Předběžný odhad hospodářského výsledku sboru za rok 2020 zatím vychází cca - 550 000
Kč. Záporný výsledek hospodaření ovlivňují neplánované výdaje (oprava bytu kazatele,
zaměstnání nového pracovníka sboru - pastoračního poradce) a výpadek části příjmů
(pravidelné nedělní sbírky). Prosíme o vyšší finanční obětavost.
Bratr Kazatel si vybere část dovolené po Vánočních svátcích. Zbylou dovolenou pak
v průběhu příštího roku. Vikář si zbylé dny vybere ve dnech 3.-4. a 7-8. prosince.

SVĚDECTVÍ
Miles Stránský

Někdy si kladu otázku, k čemu je modlitba, když se tak často modlíme, aby Pán něco
zvrátil, a on to nezvrátí. Znamená to, že se nemá cenu modlit? Zastavuje vás to taky?
Už od začátku, co jsme se dozvěděli o covidu, se náš Ben každý večer modlí, aby Pán
zastavil koronavirus. Těžce nesu, když pak vidím, že každovečerní modlitba za ústup
nemoci je odměněna zhoršování opatření, nemocí jeho babičky apod.
Pravdou však je, že mě Pán zastavil a ukázal mi, že je tu pro mě. Mám práci, moje žena
taky. Sociální izolace nás sice znatelně omezuje a jako velký extrovert se s tím peru dost
těžko, ale já skutečně mám za co být vděčný. Myslím, že nikde v Bibli není psáno, že se mi
nic nestane, když budu následovat Krista. Možná tam vidíme spíše opak pronásledování
těžkosti překážky atd.
Fakt, který si uvědomuji, ale někdy ho prostě musím znovu a znovu prožít. Pán neříká:
„Bude to všechno jednoduché,“ ale že bude se mnou. Často bych byl rád, aby Bůh řešil
moje problémy jako u Izraelců, když před Izraelskou armádou proběhl napřed a pobil
nepřátele. Představte si to, že by proběhl zemí a už by nebyla nemoc. On to tak ale
nedělá.
Myslím, že Otec ví, co je pro jeho děti (nás) nejlepší. Nechává na nás dolehnout těžkosti,
ale aniž bychom si to uvědomovali, je v nich s námi. Když je nejhůř, podpírá nás. Když si
připadáme sami, obejme nás. Když jsme odmítnuti pro to, jací jsme či co jsme způsobili,
přijme nás i s našimi nedostatky. Když se nad tím s odstupem zamyslím, musím dosvědčit,
že text " Svitím ti na cestu, půjdeš-li tmou", je pravdivý. Pokud máte trápení, nesnažte se
spoléhat na moudrost svoji nebo tohoto světa, dožadujte se Krista, pomoc přijde. Ať vám
Pán žehná a ať jste i vy požehnáním svému okolí.
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ZA CO SE MODLÍME
Dagmar Kalvachová -Pol.

Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Ž 8,5
Bratři a sestry,
předseda Rady CB br. kazatel Novák nás vyzval ke společným modlitbám a půstu za situaci
s covid -19 ve dnech 20.- 23. listopadu. Když si připomeneme slovo ze žalmu 121, kde
čteme „Naše pomoc přichází od Hospodina, který učinil nebesa i zemi.“, pak v důvěře
v Boží moc i v pokoře svého srdce pokračujme v modlitbách za tento problém - modleme
se za nemocné, zdravotníky a pečovatele, moudrost všech těch, kteří mají moc
a zodpovědnost, za žáky, studenty a učitele, i za lidi, které poškodila pandemie po stránce
ekonomické. Vyprošujme pro sebe také trpělivost, ohleduplnost a respektování všech
opatření, která mají napomáhat zlepšení situace.
Děkujme Bohu za uzdravení těch, kteří nemoc prožili.
Nezapomínejme v modlitbách také na ostatní naše nemocné a staré bratry a sestry.
******
Jsme vděčni za víc jak dvouroční službu br. Jana a Simony Mackových v našem sboru,
zejména za čas, který Jan věnoval mládeži. Vyprošujme Mackovým Boží požehnání i na
novém místě služby ve sboru Praha-Vinohrady.
******
Bratři a sestry, začíná advent a vánoční čas. Děkujme, že o adventu si můžeme připomínat
příchod Ježíše v slávě, který očekáváme, a o vánocích radostně slavit příchod Ježíše jako
Spasitele na tuto zem. Jen z Boží milosti jsme mohli přijmout Ježíše Krista jako svého
Spasitele a Pána.
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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
Pastorační pracovník
Pracovník kanceláře
Varhanní doprovod
Účetní a pokladník
Správce sborového domu

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

tel. 606 723 207
tel. 778 770 680
tel. 735 166 425
tel. 736 466 891
tel. 774 319 418
tel. 775 246 880
tel. 777 043 356
tel. 730 617 153
tel. 603 294 113
tel. 774 319 418
tel. 721 507 844
tel. 739 434 744
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.
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Pravidelná setkání
ČTVRTEK

Awana klub

17:00 Archa

Studium bible

18:30 Kvasín, sudé týdny

Církev bratrská-Archa
Pardubice

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

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

Číslo účtu sboru CB Pardubice 2000380583/2010
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol: vaše rodné číslo (bez čísla za lomítkem), před které

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

uvedete následující dvojčíslí podle druhu určení platby
VS
Dary

dary, desátky

11

dary pro pastorační poradenství

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

Sborový list vychází jako měsíčník sboru Církve bratrské v Pardubicích.

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

!12

