O nás

11/2018

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)

Přemýšlení o církvi
Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na
nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.
A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto
věku.“ (Mt 28,18-20)
„A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový
Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého
ženicha.“ (Zj 21,2)
Rád bych se s Vámi v prodlužujících se podzimních
večerech podělil o své přemýšlení o církvi, a to na podkladě
inspirující knihy ‚Pátrání po církvi‘ nedávno zesnulého
kazatele a prvního ředitele Evangelikálního teologického
semináře (ETS) bratra Miroslava Jecha. Je to přemýšlení
ještě nehotové a neúplné, trochu kostrbaté! Stále o této
otázce přemýšlím, podobně jako mnozí z Vás, a nejsem
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s tím stále hotov. Myslím ale, že součástí procesu
přemýšlení o církvi je i sdílení těchto myšlenek s bratry
a sestrami a společná diskuse na toto téma. Proto Vám
předkládám některé myšlenky, které mě v přemýšlení bratra
Jecha o církvi oslovily a obohatily i zpřesnily mé vlastní
přemýšlení o ní.
Toto téma je potřeba stále promýšlet i z důvodu, že dnes
lidé kolem nás mají velkou skepsi vůči církvi. Církev vůbec
nemá dobré jméno mezi lidmi a v mnohém si za to můžeme
sami. Mnozí lidé by chtěli Pána Boha, Krista Ježíše, ale
mají problém s církví. Sami si tyto věci potřebujeme
ujasňovat a také je musíme umět komunikovat směrem
k lidem mimo církev!!!
I z citovaného textu z Matouše 28 je jasné, že církev
musí naplňovat dvě zadání:
1. Být bezpečnou základnou, kde se lidé učí, co to
znamená žít s Bohem v Kristu Ježíši z moci Ducha svatého.
Kde se důsledně držíme evangelia a vztahujeme jeho
nároky v prvé řadě na sebe. Sem patří učení lidí, jak čerpat
z Bible, jak se modlit, jak se podílet na nákladech (silami,
časem, finančně, emočně, povzbuzováním i řádem). Učit
děti, dorostence, mládež, dospělé, zralé i stárnoucí. Je tu
nutný řád, který pomáhá k naplňování tohoto úkolu. Nesmí
to však vést k zahleděnosti do sebe, jen dovnitř sboru
a církve, ale právě k přípravě na tyto dva hlavní úkoly.
Nesmíme je ztratit ze zřetele! Patří sem i učednický
proces, výchova nových vedoucích... Posilujeme se,
motivujeme, vystrojujeme, napomínáme a povzbuzujeme
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se navzájem.
2. Být prostředníkem evangelia pro padlý svět. Nést
evangelium dál, k těm, kteří je ještě neslyšeli nebo dosud
nereagovali na jeho zvěst. To je evangelizace zájmem,
pomocí, láskou, slovy, povzbuzováním. Patří sem
i diakonie, praktická pomoc potřebným. Potom jsou i slova
lépe slyšet!
Obojímu je společné, že je to služba. „Církev je na
cestě a je to služební cesta!“ (br. M. Jech)
Nejsme samozvané autority, ale jsme služebníci! Nikdy
nejsme s církví hotovi, stále musíme směřovat k tomu,
abychom byli církví. Stále se učíme, jak to konkrétně
máme dělat. Potřebujeme si stále klást otázky: „Děláme to
správně? Rozumím tomuto z Písma dobře? Naplňuje se to
v našem sboru? Nemáme to dělat jinak? Jak toto lépe
zajistit?“
Je také potřeba dát si konkrétní cíle v každé z těchto
dvou oblastí a směřovat k nim, naplňovat je, ohlížet se, jak
se nám to daří. A pak si dát další cíle, které povedou
k lepšímu naplňování těchto dvou základních zadání.
Musíme sami sebe a každého jednoho stále stavět pod
autoritu Pána Ježíše Krista. Nikoliv o něm jen vyprávět
(o Jeho učení, životě a nárocích), ale vést lidi k živému
vztahu s Ním, pod Jeho svrchovanou autoritou! Nestavět se
na Ježíšovo místo! Církev je dílem Ducha svatého, ne dílo
lidské, i když se děje skrze lidi! Pán Ježíš je hlava církve,
On ji buduje skrze svého Ducha.
Toto jsou trochu nesourodé myšlenky, inspirované již
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zmíněnou knihou, které, věřím, mohou posloužit
k dalšímu přemýšlení a promýšlení, co to znamená být
církví Krista Ježíše. Nedělám si nárok na úplnost, jistě
toho ještě mnoho schází. Ale můžeme o tom přemýšlet,
hledat další souvislosti, hledat každý své místo v tomto
Božím díle s lidmi, s církví. Doufám, že nám to může
pomoci také jako podklad k našim vzájemným rozhovorům
a diskusím o tom, jak být církví, sborem, společenstvím,
které lépe naplňuje to, co čteme nejen v tzv. „Velkém
poslání“ z Matouše 28, ale v celém Písmu.
Roman Cimbulka

Zprávy ze staršovstva
Po nástupu nového kazatele pokračovalo staršovstvo
v minulém měsíci v setkávání se členy:
- David
Macek navštívil modlitební staršovstvo
20. září 2018. Diskutovali jsme nad jeho prací
vedoucího táborské mládeže (která už trvá pátý rok),
spoluprací s užším týmem, směrováním, cílech,
prioritách. Nově se otevřela možnost půlročního
pobytu misionáře po příštím English Campu 2019.
-

Jirka Folta byl pozvaný na 4. října 2018. Povídali
jsme o formách jeho současné služby:
o misijní trenér (Exit v akci)
o přednášky na školách (Bible, Jan Hus, Staleté
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o

kořeny)
místní práce v Sezimově Ústí (Discovery,
Gospel)

Otevřeně jsme mluvili o osobním fundraisingu, na
jehož principech funguje KAM. Zjišťovali jsme, jak
moc ovlivňuje jeho služba rodinný život, s jakými
úskalími se právě teď potýká.
Dále jsme pokročili v záležitosti pomoci pro válečnou
zónu Doněck. Po vyhledání správného kanálu a spolehlivé
osoby jsme odeslali 1350 USD ukrajinskému sboru Dobraja
vesť ve Slavjansku, v městě Pivničné. Finance už jsou
doručeny na místě a poslouží na opravu topení pro sbor.
Jedná se o předem zjištěnou konkrétní potřebu lidí tohoto
sboru. Děkujeme Leně Frenis za rychlou a kvalitní
spolupráci a bleskovou součinnost.
Mirka Nejezchlebová
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Knihovna? Knihovna.
Bystrému oku pozorovatele neuniklo, že v malém sálu
táborské modlitebny se prosklené skříňky zaplnily knihami.
V celé jejich pestrosti a kráse, v dostatečném množství
a kvalitě. Jedná se o knihy výhradně s křesťanskou
tématikou, převážně pro dospělé (klasickou beletrii zde
nehledejte☺☺). Přestěhovali jsme je z presbyterny,
abychom uvolnili místo na pracovnu našeho kazatele a aby
knihy byly všem na očích. Stěhování jsme museli trochu
uspíšit - původní verze byla stěhovat až přebalené knihy.
A to se děje postupně, tedy pomalu... Teď sice přebaly ještě
nejsou zcela hotové, ale půjčování knih to vůbec nebrání.
Pokud si budete chtít půjčit nepřebalenou knihu, přebal
dořešíme na místě ☺☺).
Zde jsou možnosti, kde všude naleznete aktuální
seznam knih z táborské sborové knihovny, podle kterého si
můžete vybírat a půjčovat:
- v papírové podobě v malém sálu na poličce pod
skříňkami (několik výtisků)
- elektronicky na webu CB Tábor
- elektronicky ve své e-mailové poště, pokud jste
v seznamu
skupiny
cbtabor@googlegroups.com
(rozeslali jsme 24. října 2018)
- elektronicky vám ho pošleme na váš e-mail, pokud nás
o to požádáte.
V elektronické podobě je seznam knih nově převedený
do excelovské tabulky, do souboru s názvem Seznam knih
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CB Tábor k 10 2018. Je to proto, aby bylo možné provádět
vyhledávání – filtrování. Pokud se s tímto jednoduchým
způsobem třídění informací setkáváte poprvé, můžete
použít náš stručný návod. Je vložený na druhém listu tohoto
souboru.
Těšíme se, až budeme vyhledávat, balit, … společně
diskutovat. Až si budeme povídat i o tom ostatním, co
s knihami souvisí. Víte třeba, jak vypadá a voní
samizdatová kniha?
Vaše knihovnice Mirka Nejezchlebová, Marcela Ukropcová

Narozeniny
2. 11. Šimková Jana
3. 11. Kubů Hana
3. 11. Štědrá Jana
4. 11. Lutovská Marie
5. 11. Fenclová Jaroslava
5. 11. Havelková Klára
6. 11. Jarešová Martina
6. 11. Ježková Kamila
6. 11. Kotouček Filip
7. 11. Nejezchlebová Mirka

8. 11. Slezáčková Lucie
10. 11. Hrazánek Martin
15. 11. Hladík Jan st.
16. 11. Jura Vojtěch
18. 11. Brůhová Helena
18. 11. Sedláčková Jana
20. 11. Neškudlová Jiřina
22. 11. Čmelíková Anežka
29. 11. Havlíček Milan
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Časy a místa shromáždění

1.11.2018
4.11.2018
6.11.2018
7.11.2018
8.11.2018
11.11.2018
13.11.2018
14.11.2018
15.11.2018
18.11.2018
20.11.2018
21.11.2018
22.11.2018
25.11.2018
27.11.2018
28.11.2018
29.11.2018

čt
ne
út
st
čt
ne
út
st
čt
ne
út
st
čt
ne
út
st
čt

TÁBOR vedení

TÁBOR kázání

Luděk Hanzal

Roman Cimbulka
Milan Let VP

CHÝNOV

VESELÍ n.L.

Roman Cimbulka VP
Roman Cimbulka

Lukáš Skala
Milan Let

Pavel Kvasnička

Milan Let
Samuel Jan Hejzlar

Milan Let
Roman Cimbulka

Roman Cimbulka VP
xxx

Roman Cimbulka
Mirka Nejezchlebová PN Roman Cimbulka DN Pavel Svoboda
Milan Let

Petr Svoboda
xxx

Milan Let

Milan Let
Koncert + Milan Let

Jiří Vaněk
Milan Let

Ondřej Kubů
xxx

Milan Let

4.11. a 18.11. Strměchy
1.11. a 15.11. 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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