O nás

2/2019

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře
"Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm
kochá, ten moudrý není."
(Přísloví 20:1)

Nejlepší je před námi
„Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat
s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé
tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích
synů.“ (Ř 8,18-19)
Uprostřed poměrně chladné a mrazivé zimy se můžeme
chvíli zastavit a zaobírat se společně veršem na měsíc únor
z Hesel Jednoty bratrské, kterým je verš Ř 8,18. Pro úplnost
uvádím i verš následující a později se zmíním i o verši
Ř 8,17.
Soudím, že verše uvedené v úvodu popisují hned
několik skutečností najednou. Jednak připouští současný
neutěšený stav náš i celého stvoření, ale orientují nás i na
budoucí dobré. A ke všemu nám ukazují, jak moc nám
„fandí“ právě celé tvorstvo okolo nás! Protože nás i celé
stvoření čeká něco úžasného, pro co stojí i nyní snášet
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všechny těžkosti.
Jasně se tu ukazuje, že tyto těžkosti jsou skutečné,
mnohdy těžké až k neunesení, ale vždy jen dočasné! To vše
souvisí s Boží slávou, která má na nás být zjevená,
odhalená. Není to sláva pocházející z nás a z našich snah,
ani z oněch našich utrpení. Je to Boží sláva! V plnosti se
projeví, až bude jednou vše obnoveno a proměněno mocí
Kristova vzkříšení. A my na ní budeme mít jistý podíl
v Kristu Ježíši! Je to naše dědictví spolu s Ním.
Pavel tuto slávu vždy vidí v souvislosti s těžkostmi
a utrpením: „A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží,
spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme
spolu s ním účastni Boží slávy.“ (Ř 8,17). To znamená, že
za následování Krista také platíme cenu. To je ono
nesení kříže, ke kterému nás Pán Ježíš vyzývá. V životě
víry to není stále jen o zbožné extázi, v které jen stoupáme
vzhůru a vše jde lépe a snadněji. Často jsou to okamžiky,
kdy nás věrnost Kristu Ježíši stojí více a více. Stále
musíme umírat sami sobě, ale protože jsme již ve víře dál,
už jsme duchovně zralejší, zasahuje to hlouběji a hlouběji,
také šířeji, více a více oblastí našeho života a někdy to
může jít až tzv. „na dřeň“. Není lehké sloužit druhým,
vzdávat se vlastních práv, odolávat pokušení, zůstávat
věrní a skrze to duchovně růst! Může se nám někdy zdát, že
to neuneseme!
Pavel nás ale povzbuzuje. To, co je před námi,
mnohonásobně převyšuje to, co nyní zažíváme jako
těžké a někdy k neunesení! Je v tom i varování pro
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každého, kdo by chtěl brát jen to lehké, výhodné, jen tu
„smetanu“. Tak to nikdy nebude! Vzkříšení může nastat,
jen když dojde ke smrti! Bez ní vzkříšení nemůže být!
Přesto je tu hlavní důraz na slávu, kterou máme
teprve přijmout. To je podstata naší naděje! Tvorstvo
s námi sdílí tíseň a utrpení, podléhání zkáze a smrti, ale to
není všechno, výhled je zcela nadějný, ještě více, než si
dokážeme představit! To kéž je nám stále před očima. Tato
naděje nás posiluje. Je tak překvapivě veliká a slavná, že
rozhodně zastíní všechno to i někdy nesnesitelné a těžké
pro naši víru a věrnost Kristu!
Doufám, že únorový úvodník není příliš mrazivý, ale
že jsou v něm dostatečně vidět i všechny přísliby toho
duchovního jara, které toužebně očekáváme! To je
důležitější a stojí to více za naši pozornost. Je to
i předmětem naší naděje! Vyhlížejme jaro, především to
duchovní!
Roman Cimbulka

Malinké semínko
Na sklonku podzimu jsem na louce objevila pár
posledních odkvetlých pampelišek. Ochmýřené hlavičky se
kymácely ve větru a semínka se vydávala na cestu nesena
větrem. Jak to má příroda hezky zařízené. Příští rok na jaře
vykvete spousta nových pampelišek ze semínek, která zasel
vítr. Tak je to i s námi a Božím slovem. Měli bychom se
nechat nést Duchem Svatým a zasévat semínka v srdcích
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lidí, se kterými se setkáváme. Mnoho semínek nevzejde, ale
i kvůli jednomu semínku padnoucímu na úrodnou půdu to
má smysl. Má smysl šířit tu radostnou zvěst, že Pán Ježíš
zemřel za naše hříchy a tím nás osvobodil. V této věci je
dobré působit na ostatní vlastním příkladem a vlastním
životem. Snažme se ve svém životě následovat Krista, být
světlem pro ostatní hledající, ukazovat jim svými činy
velikost Božího plánu s každým člověkem. Zkoušejme
v našem životě zasévat semínka lásky do duší těch, které
máme rádi.
Ježíš nás ale učí, že máme milovat i nepřátele. A právě
oni možná nejvíce potřebují naši a Boží lásku. Ať nás
v našem konání lásky vede Duch Svatý a přináší pokoj
skrze Pána Ježíše mnoha lidem. Jako ta květinka, která svá
semínka posílá po větru, staňme se i my těmi, jakými nás
Bůh chce mít, a působme na srdce lidí kolem nás. Jak na ty
blízké, tak i na ty vzdálené, kteří ve svém utrpení Boha
nejvíce potřebují. Dejme jim nalézt Boží lásku a spásu,
kterou můžeme zakoušet díky tomu, že jsme Boží děti.
Předávejme radostnou zprávu dál a oslavujme Boha.
Anna Sýkorová

Zprávy ze staršovstva
Táborské čtvrtky ve staršovstvu by se při stálém
složení členů a nezáživnosti některých témat mohly jevit
jako „poněkud nudné“. Ale ono to tak ve skutečnosti není.
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Většinou máme hosta, případně více hostů. A vždy to jsou
samí zajímaví lidé. Čas s nimi strávený by se pokaždé dal
několikanásobně natáhnout a stále bychom si měli co říct.
Letošní dlouhé zimní večery jsme také měli zpestřené
návštěvami.
Opakovaně jsme pozvali Jirku Foltu. Ještě máme
všichni v živé paměti předpremiéru koncertu Sezimák zpívá
gospel a neuvěřitelnou nakažlivou energii Jirky i celého
sboru. Po vydařených vystoupeních pak nikoho
nepřekvapilo, že nadšení zpěváci mají chuť se s námi dále
setkávat a případně se nechat duchovně doprovázet. Od
ledna tedy Jirka s dalšími sourozenci (Jirkou Vaňkem,
Pavlem Pokorným, Vlaďkou Hanzalovou, Milanem
a Ondrou Letovými, Evou a Mirkem Špallovými) zahájili
skupinky Discovery Bible Study. V Chýnově se začnou
v únoru setkávat zájemci o Manželské večery… Jirka také
přednáší a vyučuje po celé republice misijní tréninky, do
kterých postupně zapojí Ondru Leta a Marka Hanzala.
Jirkův úvazek v KAM se postupně sníží, aby se více
zaměřil jak na místní práci v Sezimově Ústí, tak na
přednášky o Bibli na okolních školách. Věříme, že skrze to
Boží království poroste a další lidé poznají Ježíše. 
František Kynčl byl dalším pozoruhodným hostem.
Tento malý drobný okouzlující muž má otevřené srdce pro
ty, kdo jsou na okraji zájmu společnosti. Už několik let
v Táboře pravidelně jednou týdně zajišťuje práci pro lidi
bez domova. Aby finanční zátěž stále nenesl sám, táborský
sbor mu pomůže s nákupem elementárních potřeb (v tom
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obrovském Františkově nasazení je to opravdu jen malé
ulehčení)… Možná někomu z vás tato potřebná služba také
leží na srdci. Pak se můžete s Františkem domluvit na
konkrétní pomoci při dobrovolnické práci – organizaci
uklízení odpadků s lidmi bez domova.
Služba pro církev a náš sbor se dotýká každého z nás tam, kde máme svá obdarování. V přeneseném smyslu
můžeme mluvit o rozsévání dobrých nebo zlých skutků.
Vždyť známe ty důležité okamžiky v našem životě, kdy je
nutné se rozhodnout – rozsévat. Mějme přitom na paměti:
„Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle
dělníky na svou žeň!“ (Mt 9: 37n – 38) Haleluja!!
Na prahu nového roku nám všem přeji oči k vidění, uši
k slyšení, srdce masité, abychom byli vnímaví na potřeby
druhých. V církvi i mimo ni. A abychom dobře vyhodnotili
způsob a míru své pomoci.
Mirka Nejezchlebová
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Střípky ze života našeho sboru

Vystoupení Sezimák zpívá Gospel - prosinec 2018

Vánoční dětská slavnost - prosinec 2018
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Narozeniny
1. 2. Hana Eberlová
3. 2. Jakub Jareš
3. 2. Ruth Svobodová
5. 2. Michal Novák
6. 2. Eliška Nováková
20. 2. Petr Svoboda

23. 2. Milena Nováková
24. 2. Markéta Cimbulková
24. 2. Miroslav Lauryn
26. 2. Tereza Cimbůrková
26. 2. Václav Hrdlička
28. 2. Daniel Čmelík

Časy a místa shromáždění
3.2.
5.2.
6.2.
7.2.
10.2.
12.2.
13.2.
14.2.
17.2.
19.2.
20.2.
21.2.
24.2.
26.2.
27.2.
28.2.
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TÁBOR

VESELÍ

CHÝNOV

STRMĚCHY

Milan Let VP

Lukáš Skala

Roman Cimbulka VP
Roman Cimbulka

Jan Hladík + Milan Let

Lukáš Skala
Roman Cimbulka
Pavel Douša

Milan Let

Pavel Pokorný
Milan Let

Milan Let
Milan Let
Roman Cimbulka

Ondřej Kubů

Bohumil Král DN
Roman Cimbulka

Roman Cimbulka

Lukáš Skala
Roman Cimbulka
David Macek

Roman Cimbulka

Lukáš Skala
Milan Let

Milan Let
Milan Let

5.2. shromáždění v Třeboni
14.2. a 28.2. shromáždění v Mladé Vožici
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Tábor (Modlitebna CB, Bechyňská 1636/2)
neděle 9:30 shromáždění
čtvrtek 18:30 biblická hodina
pátek 19:00 setkání mládeže
Chýnov (Modlitebna CB, Turovecká 514)
neděle 9:00 shromáždění
úterý
19:00 biblická hodina
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
Božena Samcová Tábor
pondělí 16:30
731 868 140
Hrazánkovi *
S. Ústí sobota 20:00
603 994 098
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,
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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.

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

10

