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EDITORIAL
Milí sourozenci v Ježíši Kristu našem
Pánu. „Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše,
poslaný zvěstovat život zaslíbený v Kristu Ježíši, milovanému synu Timoteovi:
Milost, milosrdenství a pokoj od Boha
Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Ve dne i
v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové, když na tebe
vzpomínám ve svých modlitbách. Nemohu zapomenout na tvé slzy; toužím tě znovu vidět a
být naplněn radostí. Vzpomínám na upřímnou
víru, kterou měla už tvá babička Lois, tvá
matka Euniké a kterou, jak jsem přesvědčen,
máš i ty. Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se
nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě,
jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej
útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasil a
povolal svatým povoláním; ne díky našim
skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků.“
Tento text mě vede k zamyšlení nad vírou našich rodičů, prarodičů, našich blízkých,
manželů, manželek, dětí. Přeji nám všem živou, upřímnou víru, která pramení a rozhojňuje se u Boha. Přebývá v nás Duch síly, lásky
a rozvahy?

Je hlavním svátkem pro Číňany, ale slaví se
také v celé Jihovýchodní Asii. Jeho oslavy tradičně začínají prvním dnem prvního lunárního
měsíce čínského kalendáře a končí 15. dnem,
známým jako Svátek lampiónů.

Datum čínského nového roku je pohyblivé a kolísá mezi 21. lednem a 20. únorem. Je
určeno astronomicky – nový rok nastává s
druhým novým měsícem po zimním slunovratu. Pro nás to znamená, že můžeme zaletět
domů do Čech a opožděně oslavit vánoce a
pro Peking to znamená, že se na dva týdny vylidní. Naši přátelé, kteří zde letos zůstali, si pochvalovali prázdné ulice i turistické památky.
Ovšem Peking je také jediné místo, které bychom v tento čas turistům doporučili navštívit. Dostat se kamkoliv jinam by bylo skoro nemožné. Představte si, že se miliardová Čína dá
do pohybu a všichni jedou do svých domovů
navštívit svoje rodiny. V tento čas jsou několikanásobně dražší letenky, lístky na vlak i hotely.
Jak jste určitě zaregistrovali, tak jsme
vstoupili do roku Opice, což v Pekingu nelze
přehlédnout. Červenozlatá opičí výzdoba visí
všude. Znamení opice se spojuje s ohněm a je
pro Číňany vítaným znamením, protože je
spojováno s aktivitou, kreativitou, nápaditostí, veselostí a úspěchem. Na rozdíl od předešlého znamení kozy/ovce, které symbolizovalo klid, mírumilovnost, smysl pro rodinu a
harmonii. Takže se dá v tento rok očekávat navýšení porodnosti, protože správnému znamení Číňané přisuzují velkou důležitost. Sice
jsme oslavili Svátek jara, ale v Pekingu se jaro
ještě nedostavilo. Sice máme občas příjemnější dny s teplotou okolo 10 st., ale ve vzduchu to jaro ještě cítit není. Ale těšíme se na to,
protože jaro tady přichází velmi rychle a je
opravdu hezké. Za ten rok a čtvrt, co jsme

Jiřina Krejzová

AKTUÁLNĚ Z PEKINGU

Milí přátelé, tak máme čínské jarní
oslavy zdárně za sebou. Oficiální Nový rok
Číňané také slaví (protože oni rádi oslaví
všechno), ale nepřisuzují mu takový význam
jako tzv. Čínskému novému roku 农历新年,
který se nazývá Spring Festival – Svátky jara.
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tady, už se mi skoro splnilo všechno, co jsem
si přála: sbor, věřící přátelé, zeleninový trh,
vlastní auto, studium, práce a vlastní příjem a
jsem za to opravdu moc vděčná. Ta poslední
věc, po které jsem ještě toužila, byl KLAVÍR. A
přátelé, od minulého čtvrtka už ho máme
doma a stal se naším vítaným společníkem.
Když se za námi přijedete podívat, tak vám
rádi zahrajeme ☺.

Osobního úsilí a nemuseli by upadnout v zapomnění. Mnozí čekají jen na to, aby je někdo
osobně vyzval.“ Touha věků orig. str. 141.
Jsou statisíce a snad i milióny lidí, kteří se neodváží přijít do církve, protože neví, jak by byli
přijati. A tento pocit mají jen pro to, že je nikdo nepozval. Nevěřím, že by lidi nezajímala
pravda a Bůh. Doufají však, že někdo najde tu
odvahu a otevřeně je vyzve poznat pravdu a
přijmout Boha v křesťanském společenství.

Ellen

Při svých cestách napříč Tennessee a
Georgií si všímám nemalých osad a městeček
kde vím, že naši studenti ještě nebyli s knihami pro tuto dobu. Věřím, že tam je nemálo
lidí, kteří by si rádi zakoupili naše knihy, jen
kdyby je někdo ochotně přinesl. Žel že pracovníků na Boží vinici není dost; a to naše sdružení patří mezi nejúspěšnější KE v USA. Vidím,
že žeň je mnohá, jak je psáno, ale dělníků je
málo. Viz Luk 10,2. Často mám chuť zastavit a
projít s knihami ty zapomenuté místa a městečka, jenže mi nestačí čas na to, co všechno
bych chtěl stihnout. Modlím se tedy, jak nám
Ježíš poradil, aby Pán vinice poslal více dělníků
na svou vinici, protože žeň je mnohá! On se
nemýlí.
Vím, že modlitby nejednoho z vás byly
vyslyšeny a Bůh seslal velká požehnání na sbor
v Mladé Boleslavi. Sám jsem to zakusil a děkuji
vám za to. Dnes chci požádat, abyste se prosím modlili k Bohu našemu o to, aby opravdu
vyslal více pracovníků do Božího díla. Zvláště
se prosím modlete za mladé lidi, aby nedoufali
tolik ve své diplomy a tituly, ale ve slovo Boží,
které se nikdy nemýlí a je jedinou zárukou
opravdového úspěchu. Bojujte za tyto váhavé
jednotlivce na modlitbách. Vaše podpora je vítaná. Vím, že je po celém světě mnoho Božích
lidí, kteří se nikdy nerozhodli pro plnou službu
Bohu jen proto, že je nikdo osobně nevyzval.
Bůh nepovolává schopné, ale uschopňuje povolané. „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.“ Luk 10,3.

NEPOZVANÍ NEPŘIJDOU

Zdeněk a Radka spolu sedí u stolu po mnoha
letech na setkání spolužáků ze střední školy.
Vyprávějí si o svém životě a najednou Zdeněk
prohodí:
„Dnes ti to mohu říct. Vždycky ses mi líbila a
chtěl jsem si tě i vzít za ženu.“
Radka: „Počkej, to nemyslíš vážně! Já tě měla
také ráda a taky jsem po tobě toužila. Proč jsi
nic neřekl?“
Zdeněk: „Byla jsi nejhezčí holka ze třídy a pochyboval jsem, že bych měl u tebe vůbec
šanci. Bál jsem se odmítnutí nebo snad i výsměchu.“

Radka: „Vzala bych si tě za muže a věřím, že
bychom byli šťastni! No to je síla. Nechci teď
bořit svou rodinu, ale vím, že všechno by bylo
jinak, kdybychom oba dříve našli více odvahy.
Teď už je pozdě...“

Podobných příběhů je mnoho. Lidé se
bojí udělat chybu, a tak raději neriskují kvůli
strachu ze zklamání. Jenže příliš mnoho hezkých vztahů bylo na tomto světě promarněno
jen proto, že se někdo neodvážil jasně vyjádřit. Z obavy neudělat chybu, nebo se neztrapNit, se mnozí drží pravidla „Kdo nic nedělá, nic
nezkazí.“ A tak tisíce a milióny lidí chodí kolem
horké kaše a doufají, že jakási evoluce správnosti si sama poradí a nakonec vše bude
stejně tak, jak to má být. Milióny příběhů však
dokazují pravý opak. „Mnozí mohli být zachráněni, kdyby jejich blízcí pro ně vyvinuli více

Vlastík Hýbl - Tenessee
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OHLÉDNUTÍ ZA NÁRODNÍM TÝDNEM
MANŽELSTVÍ 2016

Zájem k obnově manželského slibu,
nebo oslavě manželského jubilea nebyl ve vyčleněném čase ani letos využit, taktéž o filmovou produkci romantického dramatu „V Jednom ohni“ plánovanou na čtvrtek neprojevili
lidé zájem, takže se nakonec nekonala.

Jubilejní desátý ročník NTM proběhl v uplynulém měsíci na mnoha místech ČR.
Projekt má za cíl připomenout alespoň
jednou za rok všem sezdaným, že cesta ke
spokojenému manželství a jeho udržitelný
stav si žádá každodenní péči. Harmonický
vztah není samozřejmostí, je nutné ho budovat a rozvíjet po celý život. Skutečnost, že
téměř každé druhé uzavřené manželství v ČR
se rozchází, je důkazem toho, že institut manželství je v krizi a je třeba mu věnovat větší pozornost a podporu.

Zkušenosti získané organizací dosavadních ročníků spolu se zájmem oslovit co nejširší věkový okruh lidí žijících v manželství,
bude pro nás dostatečnou motivací k realizaci
dalšího ročníku 2017.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat především Romanu Uhrinovi, který ač
zdravotně handicapován zhostil se své úlohy
k přípravě a realizaci večera na jedničku.
Zvláště bych chtěl ještě poděkovat
Alici, že se mnou táhla sháňku na přípravu a
výzdobu stolování, děvčatům Lucce Nádvornikové, Martině Pavelcové a Petře Kolínské
za pomoc při podávání romantické večeře.
Děkuji Karlovi, Evě i Věrušce, že také projevili
ochotu pomoct podle potřeby.
Potěšilo mne, že rada města MB rozhodla přispět na realizaci tohoto projektu v
podaném grantu částkou 12 tisíc Kč.

V našem městě jsme projekt uvedli do
života před čtyřmi lety. Letošní program byl
rozložen do pěti dnů. V neděli 7. února byl zahájen koncertem Ivo Jahelky, na který dorazilo do divadelního sálu DK 84 diváků.
Program uvedl pan Kulka a průvodním
slovem otevřel náměstek primátora Mgr. Daniel Marek, jenž převzal nad letošním ročníkem záštitu. Patronát nad projektem v MB
drží již od prvního ročníku i současný MB poslanec Parlamentu ČR Ing. Adolf Beznoska,
který ho podporuje osobním příspěvkem
2.000,- Kč.

Pavel Přibyl

Tříhodinový seminář klinické psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové na téma: „Jak žít
a nezbláznit se v manželství a partnerství“
poučil, ale i pobavil všech 80 přítomných
hostů v pondělí 8. února.

NAROZENINY V BŘEZNU OSLAVÍ:
Štefan H.
Václav K.
Pavel B.
Roman U.

Letošní novinkou byla nabídka romantické večeře pro páry, která se uskutečnila
v úterý 9. února. Zájem o ní projevilo 11 párů,
což byla 100% naplněná kapacita stolového
uspořádání horního sálu.
Čtyřchodové menu proložené kvízy odhalujícími, jak dobře se partneři znají, připravil
pro přítomné hosty kuchař Roman Uhrin.
Ze soukromých rozhovorů s přítomnými páry mohu potvrdit, že odcházeli mile
překvapeni a spokojeni nejen s atmosférou
prostředí, které bylo pro tuto akci vyladěno,
ale i s podávaným menu.

-

05. 3.
17. 3.
17. 3.
28. 3.

Všem oslavencům ze srdce přejeme stálé
zdraví, zakotvenost v Ježíši Kristu a víru ve
smysluplný cíl.
PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ
SBORU ZA MĚSÍC ÚNOR 2016
Sbírky pro potřeby sboru
Na fond oprav
Zvláštní dary pro sbor
Podpora sborové misie
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2 320 Kč
979 Kč
100 Kč
1 473 Kč
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cie nám ve druhém díle cestopisného putování provoní lány levandule. Večerem nás provedou Zdena, Veronika a Eda Miškejovi.
Vstupné - dobrovolný příspěvek

Sobota 5. března od 16:00 hod.

CESTOPIS - OD ŘÍMSKÝCH PAMÁTEK MEZI
BÍLÉ KONĚ A ČERNÉ BÝKY
Opět po roce se k nám vrací Miškejovi z Prahy,
tentokrát s cestopisným seriálem o památkách a zajímavostech jižní Francie. Na závěr
bude vždy losovačka za správnou odpověď, za
kterou můžete získat pěknou publikaci o Jižní
Francii.
Vstupné - dobrovolný příspěvek

Neděle 13. března v 19:00 hod.
KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ

Peruánec Jari Velaochaga - instrumentální kytara, bude poprvé v Mladé Boleslavi. Je jedním z předních latinsko-amerických a španělských klasických kytaristů žijících v České republice. Od roku 2002 je zaměřen výhradně
na činnost profesionálního kytaristy. Repertoár: Santana, Pink Floyd, Beatles, Led Zepellin, Chuck Berry a další…) latin, jazz, klasický rock, klasická kytara. Aranže pro sólovou
kytaru a cajón - Josef Polák.
Vstupné 120,- Kč

Úterý 8. března 18:00 hod.

KLUB ZDRAVÍ – NAŠE OBVYKLÉ REAKCE NA
PODNĚTY Z VNĚJŠKU A JAK S NIMI
PRACOVAT, ABYCHOM ZŮSTALI PÁNY
SITUACE.
Dozvíme se, jak se zorientovat v náročných
životních situacích, které se dotýkají našeho
každodenního života. Přednášet bude
lektorka zdravého životního stylu Jiřina
Krejzová B.Th.
Vstupné - dobrovolný příspěvek

Sobota 19. března v 16:00 hod.

Cestopisný dokument o jižní Francii díl III. –
HLUBOKÝM KAŇONEM NA ROZKVETLÉ ALPSKÉ LOUKY
Vstupné - dobrovolný příspěvek
Úterý 22. března v 18:00 hod.

Čtvrtek 10. března v 18:00 hod.

KINO, BLÍŽÍCÍ SE KATASTROFY - VULKÁNY
Dokumentární film o rozžhavených horninách, větru a ohni, o stvoření a ničení o obrovských přírodních silách, které opakovaně přetváří náš svět. Film zapůjčen MŽP z projektu
„Ozvěny ekofilmu“.

KINO - VŠECHNY PŘÍŠTÍ ČERNOBYLY
Třicetileté výroční ukrajinské jaderné pohromy, která je stále součástí života obyvatel
České republiky. Je poučení z ní dostatečné,
anebo se budou chyby opakovat? Černobylská havárie se stala 26. dubna 1986 v jaderné
elektrárně v ukrajinském Černobylu. Jde o
nejhorší jadernou havárii v historii Film zapůjčen MŽP z projektu „Ozvěny ekofilmu“.

Vstupné dobrovolný příspěvek

Čtvrtek 24. března v 18:00 hod.

KLUB ZDRAVÍ - Najíte se dosyta a budete hubnout! Nevěříte? Praktické tipy pro trvalé
zhubnutí na základě nejnovějších vědeckých
poznatků. Proč diety selhávají, 10 praktických
kroků k optimální hmotnosti, důležitost pohybu a role snídaně při hubnutí. Žádná prezentace zaručených přípravků na hubnutí!!

Český dokument měl premiéru 3. 11. 2011.
51 minut, Vstupné - dobrovolný příspěvek
Sobota 12. března v 16:00 hod.

CESTOU S VŮNÍ LEVANDULE K NOTRE-DAMEDU-ROC
Cestu k památkám a zajímavostem jižní Fran-

Přednáší Ing. Robert Žižka
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