O nás

9/2019

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře
Milí přátelé, sestry a bratři,
chtěl bych vás pozdravit slovy apoštola Pavla: „Bůh naděje
nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se
rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.“ (Řím 15, 13)
Vybral jsem tento text na začátku školního roku proto, že se v něm
dvakrát opakuje slovo naděje. Jednou Pavel píše o Boží naději a podruhé
o lidské naději, kdy ta první je základem pro druhou.
A právě naděje by měla být vlastností, která nás provází, když
stojíme tváří v tvář novému školnímu roku s jeho výzvami.
Vždy, když se díváme vpřed, můžeme si pokládat v souvislosti
s církví, sbory, se svojí rodinou, sami se sebou otázky typu: zvládnu to,
dokážu to, podaří se nám to? Následně pak podle zvážení všech pro a proti
nebo i podle nastavení svojí povahy můžeme odpovědět kladně, či
záporně. Pokud kladně, pak hovoříme o naději, pokud záporně, pak moc
důvodů k naději nemáme. Jenže skutečně je naděje závislá na okolnostech
nebo na povaze? Pokud by tomu tak bylo, potom se vlastně nijak nelišíme
od světa okolo nás. Jak ale vypadá slovy Pavla naše naděje, která je
zakotvena v Bohu naděje? Jak se projevuje?
Čas od času se vracím ke knize D. Bonhoeffera Na cestě ke svobodě.
Tato kniha byla psána uprostřed beznadějné situace ve vězení. Přesto se
jedná o knihu plnou naděje. Bonhoeffer na jednom místě místo slova
„naděje“ používá „optimismus“. Jenže jeho pojetí optimismu se prolíná
s pojetím naděje. Začtěme se do jeho myšlenek: „Optimismus není
v podstatě názor na přítomnou situaci, ale životní síla, síla naděje tam, kde
jiní rezignují, umění nést hlavu vzhůru, když se všechno zdá ztracené, síla
snášet zvraty, síla, která nikdy nenechá budoucnost protivníkovi, ale
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vyhrazuje si ji pro sebe. Optimismem jako zaměřením k budoucnosti nikdo
nemá pohrdat, i kdyby se stokrát mýlil. Doufat v lepší budoucnost
a připravovat se na ni někteří křesťané považují za něco bezbožného. Je
možné, že zítra nastane soudný den, pak se rádi vzdáme práce pro lepší
budoucnost, dříve ale nikoli.“
Tento krátký citát vystihuje zdroj autorovy naděje, kterým byl
Kristus, nikoli okolnosti. Právě proto psal tento nadějný text, i když zřejmě
tušil, že bude popraven. Proto mnozí svědkové víry před ním i po něm
konali věci, které z lidské perspektivy nezavdávaly moc důvodů k naději.
Proč? Protože okolnosti nebyly v jejich rozhodování tím rozhodujícím. Jiní
se nenechali strhnout svojí někdy pesimistickou povahou, ale následovali
Krista a podle toho i konali často okolnostem navzdory.
Po letech služby v církvi jsem došel k závěru, že nikdy nebudeme
dostatečně připraveni, nikdy nebudeme mít dostatek financí, vždy bude
nedostatek služebníků, vždycky, nikdy, vždycky, nikdy… Někteří
poukazováním na ona vždycky a nikdy říkají „smysl pro realitu“. Jistě
nechceme zakrývat realitu, ale život je příliš krátký na to, abychom čekali,
až jednou nastane zcela ideální situace. Pokud na ni čekáme, pak se
s největší pravděpodobností nedočkáme.
Proto bych nás chtěl povzbudit, abychom někdy realitě navzdory
vstoupili do nového školního roku s nadějí, že Pán církve zdroje má a ty se
často ukáží až na cestě, při pohybu vpřed, kdy mu důvěřujeme a svěřujeme
do jeho rukou svůj život, rodinu, službu, sbor nikoli s přáním, ať se
mi/nám dobře vede, ale s přáním použij si mě/nás, jak sám chceš. Chci za
tebou jít, ať je realita jakákoli, protože mám naději.
S nadějí, že jako církev, sbory, rodiny a jednotlivci prožijeme
požehnaný další školní rok
Váš v Kristu
David Novák

Zprávy ze staršovstva
Po překotném začátku léta, kdy jedno setkání starších střídalo druhé,
přišel čas rozvolnění a doba letních prázdnin. Setkali jsme se „pouze“
2

dvakrát během dvou měsíců a to ještě ve střídavých sestavách. Stejně jako
omezený provoz sboru tak i naše setkání byla poznamenaná cestováním
a prázdninovými aktivitami… avšak také kulatými narozeninami našeho
prvního kazatele. :):) Opakovaně mu chceme popřát hodně požehnaný čas
v Táboře… a abychom mu jako sbor působili mnohem více radostí než
starostí. :):)
Ani program staršovstev nebyl příliš nabitý. Vhodně ho doplnil
Milan Let, když navštívil English Camp a dorostový tábor – obojí k plné
spokojenosti. My ostatní jsme také mohli trochu přičichnout k atmosféře
English Campu v následném nedělním shromáždění 21. července.
Velkou radost jsme si prožili při schvalování svatby našeho
veselského vikáře Lukáše Skaly a Aničky Sýkorové. Tu plánují na sobotu
5. října 2019.
Letošní hojné křty měly i o prázdninách pokračování - na srpnové
staršovstvo se dostavila Pavla Müllerová. Po krásném rozhovoru (včetně
svědectví) jsme její křest jednohlasně odsouhlasili. Proběhl v sobotu
24. srpna 2019 v pískovnách Vlkov s následným nedělním vstupem do
veselského sboru. Další křty plánované na neděli 8. září 2019 v Táboře
jsou stále ještě otevřené. :):)
A na závěr téměř prázdninové pozvání:
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi 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. Vždyť
mé jho netlačí a břemeno netíží.“
(Mt 11, 28 - 30)
Mirka Nejezchlebová
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Stěhovaví ptáci
Na podzim nám nad hlavou prolétají ptáci odlétající do teplých
krajin. Seřazeni na nebi do šipek písmene V míří na jih, za teplem. Jako
malé mi často vrtalo hlavou, jak tam trefí, jak poznají cestu a směr? Teď už
vím, že tito ptáci v sobě mají zabudovaný jakýsi kompas, který jim
neomylně ukazuje cestu na jih, do teplých krajin.
A co my, co nám ukazuje náš vnitřní kompas? Směřuje nás směrem
k dobrému životu? Vede nás k lásce k druhým? Vede nás tou správnou,
ačkoli ne vždy snadnou cestou k Bohu a Pánu Ježíši? To je umění života
každého křesťana - naučit se rozeznávat ty jemné impulsy Boží vůle,
nechat se vést cestou ke Kristu. Naším vnitřním kompasem je naše
svědomí, které posuzuje naše skutky a pomáhá nám volit mezi dobrem
a zlem.
Jak ale rozeznat v životě ty jemné náznaky, které nám pomáhají
v rozhodování se pro pravou cestu víry? V každodenním shonu je to
náročné, člověk se rozhoduje automaticky a ani nad tím nepřemýšlí. Je
však dobré si každý den vyhradit chvíli na zamyšlení se nad uplynulým
dnem a na zhodnocení toho, co jsem za ten den udělal. Já si na to
nechávám chvíli před usnutím. Samozřejmě, že objevíme větší, či menší
množství chyb, něčeho, co se nepodařilo. Je ale důležité se z chyb poučit
a neopakovat je. Jenom tak může náš vnitřní kompas správně fungovat
a vést nás do života v souladu s Božím řádem. Buďme v pravdě a v Boží
kráse svobodní jako ti ptáci mířící na jih.
Anna Sýkorová
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Narozeniny
1. 9. Marek Hanzal
3. 9. Petra Králová
3. 9. Jiří Štícha
6. 9. Jennifer Dreziová
8. 9. Anna Brabcová
8. 9. Vanda Macková
11. 9. Tereza Jarešová
13. 9. Pavel Pokorný
13. 9. Edita Valentová
14. 9. Kristýna Špallová
16. 9. Radim Fiala

16. 9. Josef Janoušek
16. 9. Matěj Kotouček
20. 9. Hana Hrazánková
20. 9. Hana Chrášťanská
20. 9. Věra Slabá
21. 9. Marta Balejová
21. 9. František Kotnour
21. 9. Anežka Králová
22. 9. Jitka Špátová
24. 9. Miroslav Klein ml.
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Časy a místa shromáždění
Nedělní bohoslužby
TÁBOR
9:30
1.9.

Milan Let VP

8.9.

Roman Cimbulka

VESELÍ
9:30
Jiří Folta
SZG
Milan Let VP

15.9.

Milan Let

Lukáš Skala

22.9.
29.9.

Pavel Douša
Petr Svoboda

Roman Cimbulka
Jiří Vaněk

CHÝNOV
9:00
Roman Cimbulka
VP
Petr Svoboda
DB Petr
Chrášťanský
Milan Let
Ondřej Kubů

STRMĚCHY
15:00
Milan Let VP
Roman Cimbulka
Honza Hladík

Biblické hodiny
CHÝNOV úterý
3.9.
Roman Cimbulka
10.9.
Milan Let
17.9.
Petr Chrášťanský
24.9.
Milan Let

Lukáš Skala
Milan Let
Miroslav Lintner
Milan Let

TÁBOR čtvrtek
5.9.
Roman Cimbulka
12.9.
Milan Let
19.9.
Roman Cimbulka
26.9.
Milan Let

Shromáždění v Mladé Vožici se koná 12. 9. a 26. 9.

Tábor (Modlitebna CB, Bechyňská 1636/2)
neděle 9:30 shromáždění
čtvrtek 18:00 biblická hodina
pátek 19:00 setkání mládeže
Chýnov (Modlitebna CB, Turovecká 514)
neděle 9:00 shromáždění
úterý 19:00 biblická hodina
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Veselí nad Lužnicí (Modlitebna CB, Husova 344)
neděle 9:30 shromáždění
středa 18:00 biblická hodina
1. středa
středa 18:00 modlitební hodina
mimo 1. středu
Strměchy (u Hladíkových, čp. 7)
neděle 15:00 shromáždění

1., 3., 5. neděle

Skupinky
Kde
Místo
Termín
Kontakt
Ivanka Töröková
Tábor
sudé středy 19:15
730 589 024
Eva Kvasničková *
Tábor
každý druhý čtvrtek 777 828 337
Božena Samcová
Tábor
pondělí 16:30
731 868 140
Jana Richterová
S. Ústí
neděle 18:00-20:00
605 957 383
Kubů / Jurovi *
Chýnov pátek 20:30
608 251 078
* Čas a místo konání skupinky je nutné si dopředu telefonicky ověřit

POZOR: Plánuje se upravit výše uvedený seznam skupinek.
Víte-li o skupince, která by zde měla být uvedena, tak prosím
pošlete
na tento email: kotouckova.ivanka@gmail.com název
skupinky, čas, místo konání a kontakt, na kterém si lze konání
skupinky ověřit a případně „nahlásit“ svou účast :) Za uvedení
zaměření skupinky budeme také moc rádi! Děkujeme.
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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
231520847/0300
702880399/0800

Tábor
Chýnov
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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