O nás

10/2018

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře
Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo,
je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích.
(Lukáš 13:19)

Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte
a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.
Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít
ústa a směle oznamovat tajemství evangelia.
(Ef 6:18-19 - B21)

Milí bratři, sestry, přátelé,
je to zhruba šest týdnů, co jsme se s rodinou přistěhovali do
Tábora. A musím říci, že se nám tu líbí. Jsem si jistý, že nás
v průběhu této velké životní změny provázela a provází
ruka Boží. Jedním z projevů Boží milosti je vstřícné přijetí
ve sboru včetně praktické pomoci a součinnosti. Jiným
pozitivem je skutečnost, že oběma našim dětem se líbí na
pro ně nových táborských školách. Z vyprávění některých
mých kolegů vím, že to tak není vždycky. Jsme tedy vděční
za dobrý průběh naší adaptace na novém místě.
Zároveň pomalu pronikám do života sboru. Musím říci,
že je to tu jiné než v Mostě, kde jsem sloužil předchozích
třináct let. Ani lepší, ani horší, ale jiné. V Mostě jsme měli
jednu stanici, tady jsou v neděli bohoslužby na čtyřech
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místech. Most je považován za jedno z nejateističtějších
míst na světě, v Táboře působí řada institucí, které jsou buď
přímo křesťanské nebo se o křesťanství nějakým způsobem
opírají. Za tu krátkou dobu, co bydlím v Táboře, jsem
potkal už několik lidí, kteří v minulosti chodili do našeho
sboru. A tak můj první dojem z našeho sboru a města je
takový, že jste tu v mnohém dál než my na Severu. Že
i když není vše dokonalé, je tu velmi kvalitní základ
a velmi dobré vyhlídky do budoucnosti.
Ale dobré věci nikdy nepřijdou automaticky a samy.
Pán nás zve do spolupráce. Sesílá na nás svého Ducha, aby
nás naučil žít a mluvit tak, aby se to Jemu líbilo a aby Jeho
Slovo zasahovalo dosud nezasažené v jejich srdcích.
Vlastně jsme pozváni k tomu, abychom se stále učili, jak
účinně sdílet naději, kterou máme a kterou nám nikdo
nemůže vzít. Vždyť víme, jak je tato naděje hodnotná, a to
jak z hlediska ceny, která za ní byla zaplacena, tak
z hlediska zisku, který je ve své většině ještě před námi.
Zdravý sbor nesmí být zaměřen jen na sebe. Zároveň
nesmí přestat pečovat o své vnitřní “sborové” zdraví. Obě
tyto linie služby - dovnitř a navenek - musí být
v rovnováze. Potěšuje mě, když v našem sboru vidím celou
řadu setkání, které slouží k tomuto vnitřnímu budování
a vnějšímu nesení světla. Ani po šesti týdnech nemám
přehled, jaká všechna setkání se ve sboru konají. Budu rád,
když se mi povede každé takové setkání navštívit, abych
mohl lépe proniknout do vašich zápasů víry. Abych mohl
lépe pochopit, jak se dá kde pomoci, aby naše společná
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služba nesla tolik vyhlížené ovoce.
A budu velmi rád, když se i za mě budete modlit.
I apoštol Pavel žádá své sourozence a spolubojovníky na
díle Kristově o modlitby. Vyzývá je k modlitbám v Duchu
svatém, k modlitbám za všechny svaté (myšleno žijící,
nikoliv zemřelé) i za něho - aby mohl směle oznamovat
tajemství evangelia. To je Pavlova touha, které, věřím,
dobře rozumíme.
Mysleme ve svých modlitbách i na další svaté - na
další bratry a sestry, na další sbory a církve. Jsem vděčný,
že se někteří modlíte za mostecký sbor. Ještě pořád nemají
nového kazatele. Jsou sbory, které kazatele hledají i několik
let. Jak to bude v Mostě, ví zatím jen Pán. Nejde ale jen
o to, aby měli kazatele co nejdříve. Stále platí, že půda na
Severu je z hlediska evangelia tvrdší než jinde.
Závěrem - vyhlížím, co pro nás společně připravuje náš
Pán. Jsme v Jeho ruce. Každý žijeme jedinečný příběh.
Procházíme “svými” zkouškami i radostmi. Někdy máme tu
výsadu jít s někým dalším kousek jeho cesty. Obohatit se
navzájem. Být si povzbuzením a pomocí. Z této pestré
mozaiky našich životů (a tím nemyslím jen členů sboru)
vyrůstají příležitosti a výzvy ke službě. Kéž nám Pán žehná,
aby naše služba přinášela požehnání do nových míst, uvnitř
i navenek.
Milan Let
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Zprávy ze staršovstva
Ve čtvrtek 6. září 2018 jsme měli první staršovstvo
vedené naším novým kazatelem Milanem Letem. Dalo se
tušit, že bude seznamovací a oťukávací – postupně jsme
„vykládali karty na stůl“. A bylo nám přitom spolu dobře
(všichni známe důležitost prvního dojmu), ač se vše trochu
protáhlo. Po krátké přestávce opět zažíváme, že kazatelé
a starší jsou si vzájemnou oporou.
Staršovstvo tentokrát navštívila Lena Frenis, aby nám
ukázala krutou realitu života svých krajanů ve válečné zóně
Doněck. S naší pomocí určitě může počítat, musíme však
doladit formu a způsob. Byli jsme všichni rádi, že nás
nasměrovala, jak můžeme smysluplně použít svůj velký
nadbytek.
Milan Let nám představil svou vizi pro sbor – týká se
změny kultury sboru směrem do otevřena. Každá třetí
neděle v měsíci bude vyhrazená na bohoslužby, kde je
místo pro ty, kdo mají otázky o životě. Můžeme tedy cíleně
zvát své přátele, známé, hledající... První neděle v měsíci
naopak zůstane zaměřená na vnitřní potřeby sboru.
Roman Cimbulka zase mluvil o službě na Klokotce
a jiné formě práce s lidmi bez domova, kterou teď chystá.
Zdá se, že půda je připravená...
Změn nás čeká hodně, a to je dobře. Na co však můžete
dále spoléhat, to je rozdělení zasedání staršovstva na
provozní a modlitební. A na to, že jsme tu pro Vás.
Mirka Nejezchlebová
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Srdečně Vás zveme na

Matiné s Vokál klubem
a Božím slovem
zpívá celostátní pěvecký sbor

Vokál klub SONS ČR

v modlitebně Církve bratrské v Táboře,
Bechyňská 1636

v neděli 14. října 2018
od 9.30 hod.
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Z programu:
Georg Fridrich Händel - Signum
Izraelská - Shalom aleichem
Georg Fridrich Händel - Canticorum jubilo
Jacek Galuszka - Ó Bože světlo naše
Ernst Yang - Alleluja
Bortnianski - Tebe poem
Ladislav Dohnal - Vládce světa
Dona nobis pacem
Thoibot Arneau - Prameni světla
Adam Michna z Otradovic - Svatý Václave
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Narozeniny
2. 10. Chrášťanský Petr
4. 10. Kotouček Šimon
7. 10. Svoboda Karel
7. 10. Svoboda Pavel ml.
11. 10. Hladík Jan ml.
11. 10. Roob Michael
12. 10. Laurynová Bohumila
14. 10. Roob Pavel
15. 10. Folta Jiří
17. 10. Cimbůrková Ester
18. 10. Nováková Bohuslava

19. 10. Nováková Iveta
20. 10. Vaněk Jiří
22. 10. Dohnalová Magda
24. 10. Hálková Leontýnka
25. 10. Čmelík Matouš
26. 10. Kadlec Slavomír
27. 10. Richterová Jana
28. 10. Gondová Dana
29. 10. Koubová Jana
30. 10. Jarešová Miriam
31. 10. Lintner Miroslav
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Časy a místa shromáždění
TÁBOR vedení
2.10.2018
3.10.2018
4.10.2018
7.10.2018
9.10.2018
10.10.2018
11.10.2018
14.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
18.10.2018
21.10.2018
23.10.2018
24.10.2018
25.10.2018
28.10.2018
30.10.2018
31.10.2018
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TÁBOR

CHÝNOV

VESELÍ

Roman Cimbulka
Milan Let
Milan Let

Roman Cimbulka
Milan Let VP

R. Cimbulka

Milan Let
Koncert + R. Cimbulka

Jiří Vaněk

Milan Let
PN Milan Let

P. Kvasnička

Roman Cimbulka
Ondřej Kubů

R. Cimbulka VP
Milan Let

Lukáš Skala

Václav Hrdlička
Milan Let

Milan Let VP

DN Petr Svoboda
Roman Cimbulka

Pavel Douša

Milan Let
Milan Let

L. Hanzal

7.10. Strměchy – shromáždění
4.10. a 18.10. Mladá Vožice – shromáždění
Tábor (Modlitebna CB, Bechyňská 1636/2)
neděle
9:30
čtvrtek 18:30
pátek
19:00

shromáždění
biblická hodina
setkání mládeže

Chýnov (Modlitebna CB, Turovecká 514)
neděle
9:00
úterý
19:00

shromáždění
biblická hodina
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Veselí nad Lužnicí (Modlitebna CB, Husova 344)
neděle
9:30
středa 18:00
středa 18:00

shromáždění
biblická hodina
modlitební hodina

Strměchy (u Hladíkových, čp. 7)
neděle 15:00 shromáždění

1. středa
mimo 1. středu
1., 3., 5. neděle

Skupinky
Kde
Místo
Termín
Kontakt
Eretovi
Tábor
sudé středy 19:15 776 866 736
Eva Kvasničková * Tábor
každý druhý čtvrtek
Božena Samcová Tábor
pondělí 16:30
731 868 140
Hrazánkovi *
S. Ústí sobota 20:00
603 994 098
* Čas a místo konání skupinky je nutné si dopředu telefonicky ověřit
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Kazatelé
Milan Let
mail: milan.let@cb.cz, tel.: 774 112 452
Roman Cimbulka
mail: roman.cimbulka@cb.cz, tel.: 608 181 149

Čísla bankovních účtů
12341232/5500 Tábor
231520847/0300 Chýnov
702880399/0800 Veselí nad Lužnicí
Redakce
Ivana Kotoučková (kotouckova.ivanka@gmail.com)
Vydává Sbor Církve bratrské v Táboře
Bechyňská ulice 1636/2, 390 01 Tábor
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