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Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než

číslo zpravodaje, který bude mít nyní až do září

Otče náš, který jsi v nebesích,

ho poprosíte. Proto se modlete takto:

Milá sborová rodino, zrodilo se červnové

ať se posvětí tvé jméno!

přestávku.

Ať přijde tvé království!

Následující měsíce vyplní zasloužené letní

Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na

prázdniny a dovolené, na které se všichni těší

zemi. Nemějte tedy starosti. Neříkejte: „Co

téměř celý rok.

budeme jíst? Co budeme pít? Co si oble-

Jedna česká pranostika říká, že jaro je přízeň,

čeme?“ Všechny ty věci vyhledávají pohané,

léto je trýzeň.

ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potře-

Přeji všem, mladým i těm dříve narozeným,

bujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho

aby letošní léto splnilo vaše rozumné očeká-

spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.

vání, abyste ho mohli prožít s Božím požehná-

Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své

ním, bez trýzně a do svých domovů se vraceli

vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“

ze všech cest v pořádku, ve zdraví a pod Boží
ochranou.

Naše mysl má být s plnou důvěrou upřena na
Boha a Jeho království. Vše ostatní nám Bůh

Pavel Přibyl

dopřeje. Vždyť ví, co skutečně potřebujeme.

JAKÁ MÁ BÝT NAŠE NEJVĚTŠÍ ŽIVOTNÍ PO-

Zpracovala Jiřina Krejzová

TŘEBA?

AKTUÁLNĚ Z PEKINGU

Odpověď najdeme v Matoušově evangeliu
v šesté kapitole:

Milí přátelé,

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova
jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni

tak v Pekingu už vládne léto pevnou rukou.

pro množství svých slov. Nebuďte jako oni.

Dnes tu je krásných 35 st. C. Naštěstí v domě
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máme chládek, tak ani nemusím zapínat kli-

Květen a červen zde bývá v Pekingu ve zna-

horké a vlhké. Začátkem května jsme si s Pa-

rodin se stěhuje o prázdninách, tak jsme se

matizaci. Léto je v Pekingu jako v prádelně –

mení různých párty na rozloučenou. Nejvíce

vlem z tohoto horka odskočili na týden do

byli rozloučit s několika Čechy, kteří se vracejí

chladnější Evropy. Já jsem zase měla služební

domů a s jedním Čechem, který si vzal

cestu do MB. Čekala mě závěrečná ostrá

Číňanku a rozhodli se odejít do Hong-Kongu.

zkouška v mé manažerské přípravě. Byly to

náročné 2 dny různých individuálních i skupinových úkolů, kde jsem měla prokázat, jestli
můžu vést podřízené. Jsem vděčná Bohu, že

jsem tuto zkoušku úspěšně zvládla a teď už
mohu řídit moje chlapy doma – mám už na to
certifikát . A přesně na tento termín dostal

Pavel pozvánku do Německa na setkání všech
vedoucích nákupu z celého světa. Pro naše

Ještě nás čeká pár rozloučení s několika ci-

sami doma. Neměla jsem z toho radost, ale

Hodně expatů si na tento způsob života zvyklo

kluky to znamenalo, že zůstali jeden týden

zinci, kteří jdou zpravidla na svoji další štaci.

nemohli jsme říct babičce, ať se na pár dní za-

a říkají, že se ani nechtějí vrátit domů. Je to

skočí pohlídat kluky jako v Čechách. Byla jsem

zvláštní život plný stěhování, seznamování,

opravdu vděčná jak Bohu, tak i různým aplika-

hledání bydlení a škol, ale poznávání nových

cím typu Whatsuapp a Wechat, protože takto

kultur a jazyků. To časté loučení by mi asi va-

jsme mohli být s kluky neustále v kontaktu.

dilo nejvíce. Člověk si zde nemůže udělat hlu-

Posílali jsme si psané i hlasové zprávy a já jsem

boká přátelství, protože ví, že by to nebylo na

mohla být klidnější, že jsou v pořádku. Para-

dlouho. A tak si děláme spoustu známých po

doxně to bylo pro ně jednodušší, než kdyby

celém světě. Kdo ví, jestli se někdy navštívíme.

měli být týden sami doma v Čechách. Tady je

O to více se těšíme na přátele a rodinu u nás

školní autobus ráno zavezl do školy, odpo-

doma, se kterými se budeme moct o prázdni-

ledne je přivezl a pak už se kluci postarali o

nách setkat. Už to bude za tři týdny…huráááá!

úkoly, hudební nástroje, nějaké jídlo a relax u

Z Pekingu zdraví Ellen

počítače.
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STŘÍDÁNÍ NA STRÁŽÍCH…

Mohu zodpovědně říci, že budu na spolupráci
s Karlem Vasilkem vzpomínat rád a to i přesto,

Když jsem ve svých devíti letech poprvé na-

že jsme každý poněkud jiný. A právě proto,

hlédl do církevní rodiny sboru v MB, zodpo-

nebo i přes to - vždycky jsme se shodli na pod-

vědným kazatelem byl Jan Kantor. Když jsem

statných věcech a sborových prioritách a toho

pak ve svých devatenácti letech vstoupil do

si moc vážím.

církve, jako řádný člen sboru v MB, byl zodpo-

vědným kazatelem opět Jan Kantor, který
v našem regionu sloužil dvakrát. Poprvé v letech 1960 – 1962 a podruhé 1970 – 1972.

Kazatelů, kteří měli v našem regionu poměrně

krátké pověření 3-5 let, byla z různých důvodů

většina. Ohlédnutím do 85 leté sborové histo-

rie jsem napočítal, že se chystá na stráž kazatel s pořadovým číslem 18, já sám jsem zažil za
45 let svého členství patnáct z nich. Nejdelší
pověření celkem 16 let měla zakladatelka na-

Děkuji Karlovi za roky života, které s námi

šeho sboru Marta Adamová, druhé nejdelší

strávil, za trpělivost v kázáních, které sbor až

pověření má za sebou náš současný kazatel

na malé výjimky zapomínal . Děkuji i jeho

Karel Vasilek - 9 let, třetí pak Leopold Kvintus

manželce Zdeničce, kterou jsme poznali jako

- 8 let, následuje Petr Šulek - 7 let, Luděk Svr-

neskutečně skromnou, tichou a trpělivou

ček a Jindra Černohorský - 5 let.

ženu, nemající srovnání.

Říká se, že změna je opatření proti stereotipu.

Úplně nejvíce bude asi chybět Petruška Vasil-

Řekl bych, že z pohledu pravidel, které se v

ková našim dětem, které si ji velmi oblíbily.

naší církvi týká stěhování kazatelů, byla doba

Menšími dětmi bývá vždy trpělivě obklopena

pověření do pěti let na sboru příliš krátká. Zís-

a nebude za ní náhrada. Petrušce nyní pře-

kanou praxí z působení Vasilkových v našem

jeme na novém místě úspěšné studium na

regionu podporuji skutečnost delšího půso-

„zdrávce“. Asi jediná z rodiny má ráda naše

bení kazatele na jednom sboru a regionu.

město, za což má u mne velké plus .
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Milí Vasilkovi, přejeme vám, abyste našli i na

NAROZENINY V ČERVNU A O PRÁZDNINÁCH
OSLAVÍ:

novém místě přízeň duchovní rodiny a mohli
převzít štafetu kazatelské zodpovědnosti.

Budeme na vás rádi vzpomínat, Bůh vám žehnej!

Střídání na stráži u nás proběhne podle plánu

25. června. Milý Stando a Maruško, Haničko a
Simonko, těšíme se na vás v Bolce!
Pavel Přibyl.

Leoš B.
Zdena V.

-

Lucie N.
Jana H.

-

05. 6.
25. 6.

Lenka B.
Jaroslav Ň. David M.
-

14. 7.
26. 7.
26. 7.

Esterka G.
Petra V.
Kája N.

25. 6.
31. 7.
15. 8.

-

11. 8.
21. 8.

Všem oslavencům ze srdce přejeme hojnost
Božího požehnání, stálé zdraví a životní optimismus.

SBOROVÁ OZNÁMENÍ
Připomínáme termín - sobota 25. června, kdy
dojde v našem sboru za přítomnosti tajem-

PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ

níka ČS CASD Davida Čančíka a členů sborů

SBORU ZA MĚSÍC KVĚTEN

nového okrsku k rozloučení s kazatelskou ro-

2016

dinou Karla Vasilka a uvedení nové kazatelské

rodiny Stanislava Lance. Kazatel Karel Vasi-

Sbírky pro potřeby sboru

vým působištěm budou sbory na Pardubicku,

Zvláštní dary pro sbor

lek sloužil našem regionu devět let a jeho no-

Na fond oprav 10%

kam odchází právě po Lancových.

Podpora sborové misie
Sbírka ADRA

Podpora sborové misie Lipník

KŘESŤANSKÉ AFORISMY

• Je lépe být v bouři s Pánem Ježíšem, než
na klidných vodách bez Něho.

• Jestliže nás Bůh posílá, pak nás doprovází.
• Nejslabší klepání víry otevírá dveře nebe.
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2 327 Kč
259 Kč

555 Kč

758 Kč

550 Kč

350 Kč

