O nás

12/2018

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)

„Josefe, synu Davidův,
neboj se přijmout Marii, svou manželku;
neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš;
neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.”
Mt 1, 20b-21
Milí přátelé,
nezadržitelně se blíží jedny z nejpopulárnějších
a nejhektičtějších svátků v roce. Ano, mám na mysli
Vánoce. Slaví je všichni, i ti, kdo se neztotožňují
s podkladem, na kterém Vánoce vyrostly.
Vánoce, byť na sebe i v tom křesťanském pojetí berou
velmi romantickou a něžnou podobu, jsou vlastně
neuvěřitelným nebesko-pozemským dramatem. Král
nekonečných nebes sestupuje do stísněnosti pozemské
existence, aby tu během několika málo let, které má
k dispozici, vykonal misi, která zcela obrátí dosavadní běh
života na naší malé Zemi. Dramatičnost příběhu zesiluje
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skutečnost, že velký král přijímá podobu malého dítěte
odkázaného na pomoc hříšných lidí.
Součástí Boží mise se stal také Josef. Není divu, že
když zjistil, že je Maria v jiném stavu, nejásal a hned
nepochopil, o co tu jde. Aby se dostal do obrazu, musel ho
navštívit anděl s patřičným vysvětlením.
Anděl Josefa oslovuje jako syna Davidova, potomka
krále Davida, nositele Davidovy hvězdy, pokračovatele
linie Božího národa, který z Boží vůle vzniká už
u Abrahama. Celý Abrahamův rod v sobě má jedno velké
poslání - „v tobě dojdou požehnání veškeré čeledi
země” (Gn 12,3b). Josef je jedním z mnoha článků tohoto
velkého Božího záměru.
Neboj se přijmout to, co v Marii vykonal Duch svatý,
říká anděl dál Josefovi. Jistě pro Josefa nebylo snadné
srovnat se s Mariiným mimomanželským těhotenstvím.
Vstoupit do Božího plánu právě tímto způsobem? Ani pro
nás nebývá jednoduché rozlišit dílo Ducha svatého. Některá
Boží jednání se nám mohou zdát být za hranou. Bůh tak ale
někdy skutečně jedná. Například Abrahama nechá čekat na
zaslíbeného syna Izáka dlouhých 100 let. A Izák teprve ve
stáří pozná, že tím vyvoleným pro pokračování linie Boží
mise není Ezau ale o chvilku mladší Jákob. Rozpoznat Boží
záměr a vedení není vždy snadné, ale dá se to, a důležité je
být v tom jako Josef, který na základě tohoto zjevení přijal
Marii k sobě. Tím se stal důležitou součástí Božího plánu
a měl výsadu pečovat o Božího Syna.
Mohli bychom přemýšlet, co všechno tento krok pro
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Josefa v dalším životě znamenal. Užitečnější ale bude
přemýšlet o tom, co Josefův příběh může znamenat pro mě,
případně pro naše společenství.
Nepohoršujme se nad jednáním Ducha svatého. Vybral
si Marii, může si různým způsobem vybrat i nás nebo
někoho blízko nás. Nebojme se přijímat ty, ve kterých Duch
svatý pracuje trochu jinak než v nás. Nebojme se podpořit
ty, kdo jsou povoláni k nesení nějakého specifického
břemene služby. Staňme se součástí toho, co dělá Bůh. Bůh
potřebuje nejen Marie, ale také Josefy.
Při čtení tohoto předvánočního příběhu prožívám opět
vděčnost za každého, kdo se dává k dispozici svému Pánu
a nechává se zapojit jakýmkoliv způsobem do Božího plánu
nesení požehnání a záchrany od hříchu. Kéž nám v tom
aktuálně pomohou i letošní svátky vánoční.
Milan Let

Zprávy ze staršovstva
Tentokrát jsme se zaměřili hlavně na oblast školství:
- Na modlitební staršovstvo 18. října 2018 byla
pozvaná Saša Partlová. Představila nám mateřskou školu
pracující na principu Montessori, kterou sama založila
a sama ji také řídí. Náš sbor školce pronajímá za
symbolickou finanční částku zahradu. Mluvili jsme také
o další spolupráci, např. o možnosti seznamování dětí
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a rodičů školy s křesťanstvím. Tuto významnou školní
aktivitu by si vzal na starost kazatel Milan Let.
- Provozní staršovstvo 1. listopadu 2018 bylo ve
znamení pražského Evangelikálního teologického semináře,
jediné vyšší odborné školy naší církve. Vzácnou návštěvou
nás poctil současný ředitel Miloš Poborský, aby nás
seznámil se svými plány a s novou koncepcí školy. Seminář
byl zřízený už v roce 1990 jako mezidenominační
vzdělávací instituce pro české evangelikální církve. Stále
spolehlivě slouží k tolik potřebnému vzdělávání nových
služebníků – kazatelů, pastorů, sociálních pracovníků.
Dočasný vysoký počet studentů po sametové revoluci
během let poklesl a seminář se dostával postupně do
finančních potíží. Současné řešení této situace, navrhované
Radou CB, má své silné stránky i slabiny. Proto nový
ředitel připravil vlastní koncepci dofinancování. Náš
táborský sbor může být ten, který ho podpoří a podá
v květnu 2019 nový konferenční návrh. Ten by měl ze
záměrů Miloše Poborského vycházet. Celá záležitost se
ještě musí domyslet a společně více propracovat.
Budoucnost ETS nám není lhostejná. Motto semináře
„Vzděláváme – pomáháme měnit životy“ vyjadřuje jeho
jasnou vizi: duchovně, odborně i prakticky připravovat pro
službu v církvi i ve společnosti. K tomu není co dodat.
Haleluja!!
Mirka Nejezchlebová
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Narozeniny
1. 12.
5. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
12. 12.
12. 12.
13. 12.
13. 12.
16. 12.
19. 12.

Douchová Jana
Čmelíková Magda
Králová Johana
Svoboda Šimon
Kvasničková Klára
Nováková Barbora
Ukropcová Marcela
Straková Jaroslava
Zadražil Milan
Laurynová Tereza
Hanzal Luděk

22. 12.
24. 12.
25. 12.
25. 12.
26. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
29. 12.
31. 12.
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Kvasnička Pavel
Kocábová Ester
Havelková Vilma
Hoffmann Jaroslav
Kohoutová Marie
Kubů Ondřej
Kvasnička Jakub
Svobodová Míša
Pospíchal Mireček
Tesařová Eva
Špallová Eva

Časy a místa shromáždění
TÁBOR

VESELÍ n.L.

2.12. ne Roman Cimbulka SVP Lukáš Skala
4.12.
5.12.
6.12.
9.12.
11.12.
12.12.
13.12.
16.12.

út
st
čt
ne
út
st
čt
ne

18.12. út
19.12. st
20.12. čt
23.12. ne
25.12. út
26.12. st
27.12. čt
30.12. ne
31.12. po
1.1. út

CHÝNOV

Milan Let SVP

STRMĚCHY

Roman Cimbulka

Roman Cimbulka
Lukáš Skala
Roman Cimbulka
Luděk Hanzal

Milan Let SVP

Jiří Vaněk
Milan Let

Milan Let
Roman Cimbulka
Milan Let

Lukáš Skala

Daniel Čmelík

Milan Let

Milan Let
Milan Let
Milan Let
Jiří Vaněk
Milan Let 9:30

Roman Cimbulka Milan Let
Lukáš Skala 9:30 Ondřej Kubů 18:00

Pavel Douša
Jiří Vaněk 17:00
R. Cimbulka 10:00

Milan Let
Roman Cimbulka
Roman Cimbulka
Lukáš Skala 15:00
V. a Š. Svobodovi 17:00
Lukáš Skala 9:30 Ondřej Kubů 10:00

4.12. Třeboň
6.12. a 20.12. Mladá Vožice
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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