O nás

9/2018

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)

Až do dne Ježíše Krista!
„...a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo,
dovede je až do dne Ježíše Krista.“
(Filipským 1,6)

Jsou období, kdy v životě osobním i sborovém můžeme
prožívat různé nejistoty a nejasnosti. To je běžná zkušenost
člověka, církve i sboru a není na tom nic špatného. Často
tyto nejistoty přicházejí spolu se změnami, které jsou také
zcela normální. Tento rok byl i pro náš sbor rokem změn.
Máme nové staršovstvo, od září i nového prvního kazatele.
Září spolu s novým školním rokem přináší nové věci,
často jsou to právě změny. Přináší také určitý pokrok - děti
postoupily do dalšího ročníku, my dospělí jsme zas o kus
starší a zkušenější, to s sebou nese i nejistoty. Vstupujeme
do něčeho nového. Každá změna ukončuje určité období
a startuje období nové. Život je změna a to je veliká pravda.
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Všechno kolem nás se stále mění i my sami se
proměňujeme. To patří k charakteru světa, ve kterém
žijeme. To je charakter stvoření, který je nyní platný i se
všemi omezeními, a vše je ovlivněné vzpourou člověka
a pádem do hříchu. Přesto to ale není jen určitý koloběh
beze smyslu a bez konce, vše směřuje ke svému konci,
k určitému dni, ke dni Ježíše Krista. To je naše zcela jistá
naděje!
Každá změna totiž odkazuje k něčemu většímu, k tomu,
kdo je Neměnný. V písni Everything Changes (Všechno se
mění) irské křesťanské hudební skupiny Iona, která odráží
duchovní tradici irského keltského křesťanství, se zpívá
něco ve smyslu: „Všechno se mění, ve vlnách toho, co se
děje.“ V textu písně jsou pak v obrazech popsány některé
změny, které prožíváme. To ale není všechno, píseň
pokračuje: „Včera, dnes i navždy, Ty jsi stále tentýž!“
(Píseň Everything Changes z alba Journey Into The Morn
z roku 1996). Odkazuje nás to k Tomu, který se nemění,
o kterého se můžeme opřít, na kterého je spolehnutí. Ano,
stvoření podléhá změnám, ale... Je tu Bůh, který se nemění,
který je Stvořitelem a také je Zachránce, Spasitel. On ve
svém Synu vykonal dílo vykoupení a přijde den, kdy
promění i to, co známe, v něco mnohem lepšího.
V Kristu se to již děje, a když jsme jej přijali do svého
života, Bůh proměňuje i nás, působí v nás mocně. Boží
království postupuje! Náš svět je světem změn. Ale v Kristu
se děje ta nejzásadnější změna, která bude nejdůležitější.
On je ten, který v nás již nyní působí, a my se o Něho
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můžeme stále opírat. Můžeme mít jistotu, že to dílo, které
v nás začal, dovede až do cíle! V tomto smyslu je Boží lid
lidem Změny! Žádná změna nás nemusí děsit, jsme děti
‚Otce Změny‘- toho, který je sám neměnný, stálý, který je
nám oporou! Jen nepřestávejme jít tím směrem, kterým nás
Bůh vede! Nezastavujme se, nezůstávejme na místě,
protože bychom tak uvízli v minulosti.
Kéž je nám vlastní Pavlova jistota: „...a jsem si jist, že
ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne
Ježíše Krista.“ (Filipským 1,6)
Roman Cimbulka

Zprávy ze staršovstva
Letošní hlavní prázdniny byly v našem sboru ve
znamení výměny kazatelů. Ač jsme jako staršovstvo
teoreticky zažívali „dočasné bezvládí“, prakticky jsme se
sešli na provozních zasedáních, a to 12. července 2018
a 2. srpna 2018, vždy pod vedením Jirky Vaňka.
A podvakrát jsme netradičně začínali obhlídkou bytu
kazatele. S vděčností jsme pak konstatovali, že Pavel
Kvasnička předvádí vychytaný logistický kousek - ostatně
jak jsme u něj zvyklí. (Na rekonstrukci bytu byl čas sotva
měsíc, Jarešovi se odstěhovali 11. července a Letovi se
přistěhovali 11. srpna.) Takže tento zajímavý úvodní
ceremoniál staršovstva prázdniny nepřežije…
Teď několik bodů z projednávaného programu obou
3

zasedání:
- řešily se detaily rekonstrukce kazatelského bytu včetně
financování
- sbírka Podpoř svého vikáře z 24. června 2018 dopadla
takto:
o Tábor
9 963 Kč
o Chýnov
3 805 Kč
o Veselí n. L.
2 000 Kč
celkem odesláno Radě CB 15 768 Kč
-

-

-

instalace kazatelů bude v těchto termínech (vždy
s bratrem Davidem Novákem):
o Milan Let
9. září 2018 CB Tábor
o Petr Jareš
16. září 2018 CB Praha - Žižkov
o Lukáš Skala 21. října 2018 CB Veselí n. L.
žádost o podmínečné propuštění Rudy Leníka
z výkonu trestu, kterou podal v červnu 2018 s podporou
našeho sboru, byla při soudním jednání 3. srpna 2018
zamítnutá
podpořili jsme rodinu Dymčenko a Gerasimenko na
Ukrajině – odeslaná částka 20 tis. Kč přesně odpovídala
finančně náročnému zubnímu zákroku postiženého syna
Ljuby.
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Děkujeme všem sestrám, které pomohly v pátek
10. srpna s úklidem bytu po rekonstrukci. Rovněž děkujeme
všem bratrům, kteří pomohli při stěhování Jarešových
a stěhování Letových. A také velké poděkování patří
ochotnému Pavlu Kvasničkovi, který o prázdninách ve
sboru strávil spoustu času, aby vše organizačně klaplo
a dodržely se napnuté termíny prací v bytu.
Na závěr povzbuzení: Jsme Bohu vděční, že po
odchodu Petra Jareše máme hned nového kazatele. Není to
samozřejmost, je to Boží dárek pro náš sbor.
Mirka Nejezchlebová

11.7. 2018 se odstěhoval br. kaz. Jareš s rodinou do Prahy. Jsme srdečně
zváni na instalační shromáždění do CB Koněvova dne 16.9. 2018
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Přesně po měsíci dne 11.8. 2018 se přistěhoval nový br. kaz. Milan Let.

Instalace proběhne v našem sboru dne 9.9. 2018
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Mezi tím proběhla rekonstrukce bytu - nový přívod elektřiny, úprava
příslušenství, nové podlahy, linka a výmalba.

Díky patří zejména br. Pavlu Kvasničkovi, stavební firmě Honzy Kotoučka a
sestrám za závěrečný úklid.
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Narozeniny
1. 9. Hanzal Marek
3. 9. Králová Petra
3. 9. Štícha Jiří
6. 9. Dreziová Jennifer
8. 9. Brabcová Anna
8. 9. Macková Vanda
11. 9. Jarešová Tereza
13. 9. Pokorný Pavel
13. 9. Valentová Edita
14. 9. Špallová Kristýna
16. 9. Fiala Radim
16. 9. Janoušek Josef

16. 9. Kotouček Matěj
20. 9. Hrazánková Hana
20. 9. Chrášťanská Hana
20. 9. Slabá Věra
21. 9. Balejová Marta
21. 9. Kotnour František
21. 9. Králová Anežka
22. 9. Špátová Jitka
24. 9. Klein Miroslav ml.
28. 9. Nováková Renata
(Dančišinová)
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Časy a místa shromáždění
2.9.2018
4.9.2018
5.9.2018
6.9.2018
9.9.2018
12.9.2018
14.9.2018
16.9.2018
18.9.2018
20.9.2018
23.9.2018
25.9.2018
27.9.2018
30.9.2018
2.10.2018
3.10.2018
4.10.2018
7.10.2018

ne
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Tábor
Let-SVP

Veselí
Skala

Chýnov
Cimbulka
Cimbulka

Strměchy
Let-SVP

Let
Cimbulka
D. Novák

zrušeno

Kubů
Let

Let
Let

Hrdlička

DN- Král
Chrášťanský

Let
Cimbulka

Douša

Let
Cimbulka

Cimbulka
Fiala+TC

Cimbulka

Cimbulka

Pa. Svoboda Cimbulka
Let

Let
Cimbulka
Let-SVP

Skala

Cimbulka

Let

6.9., 20.9. a 4.10 shromáždění v Mladé Vožici
4.9. shromáždění v Třeboni
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
liché středy 19:15 776 866 736
Eva Kvasničková * Tábor
každý druhý čtvrtek 731 182 740
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
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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

12

