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EDITORIAL

židovského svátku pesach, který je památkou
vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egypského
otroctví.

Milá sborová rodinko, podle mého soudu
jsme již konečně opustili nejdrsnější čtvrtinu
roku. Očekávaný příchod teplých slunečních
paprsků v uplynulém prodlouženém velikonočním víkendu nás ujistil o tom, že i k nám do
Čech konečně přišlo jaro. Přeji vám všem,
abyste si ho užívali ve zdraví.

Letnice jsou tedy původně svátkem židovským a do roku 325 se slavily ve stejný den
jako svátek židovský. U Slovanů a Germánů
splynuly lidové oslavy Velikonoc s pohanskými
slavnostmi jara (pohanský název Easter),
které oslavovaly procitnutí přírody ze zimního
spánku. Díky tomu do lidových oslav Velikonoc přešly v germánském a slovanském prostoru mnohé původem pohanské zvyky.

Aktuální číslo zpravodaje nám v příspěvku Jiřinky připomene, jaký je historický význam velikonoc.
O rozkvetlém Pekingu a aktuálních
událostech spojených s tamním přechodným
životem Böhmových se s námi znovu podělí
naše pravidelná dopisovatelka Ellen.

V západní křesťanské tradici neděle
Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po
prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy
na měsíc březen či duben.
Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských
Velikonoc může být zmínka v listech apoštola Pavla (kolem roku 50). Nejstaršími mimobiblickými doklady jsou pak spory 2. století o datum slavení „Velikonoc“ a spis Peri
Pascha Melitona ze Sard z 2. století.

Jistě jste si všimli, že již v několika číslech chybí pokračování rubriky „Cesta mého života“. Několik oslovených v chronologické posloupnosti do této rubriky přispět odmítlo, jeden příslib příspěvku se jaksi zadrhl. Pokud
máte ve svém srdci vděčnost za to, co jste
mohli od svého mládí až k poznání Boží lásky
prožít, prosím podělte se s námi bez uhánění…

Slavení Velikonoc se tedy v církvi objevilo velmi brzy a již od počátku je významově
provázáno s židovskou oslavou Pesachu, jejíž
prvky dodnes v sobě nese. Ježíšovo projití
smrtí a vzkříšení křesťané chápou jako naplnění starozákonního obrazu přejití Izraelitů
Rudým mořem při odchodu z Egypta. Oslava
Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní,
které vrcholí svátkem Seslání Ducha svatého
– letnicemi.
Co si můžeme jako křesťané z tohoto textu
odnést? Určitě by to měla být doba zastavení
v našem všedním životě. S mými chlapci jsme
studovali 22 žalm, který hovoří o velkém zápasu, který Ježíš Kristus podstoupil pro každé-

Poslední stránka nás tradičně seznámí
s programem Lávky, který je v dubnu připraven pro veřejnost.
Pavel Přibyl

OHLÉDNUTÍ ZA SVÁTKEM VELIKONOC

Právě jsme prožili jeden z největších
křesťanských svátků.
Jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, ke kterému došlo třetího dne po
jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo
kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného
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ho z nás. Také jsme si vyslechli rozhovor Jima
Caviezela - herce, který ztvárnil postavu Ježíše
Krista ve filmu Umučení Krista. Přemýšlet o
tom, co pro nás Ježíš učinil je důležité. Smrtí
Ježíše však příběh nekončí.

něco řekli v čínštině. Reportáž už jsem viděla
a myslím, že je vydařená. Bude to pro mě milá
vzpomínka na setkání s hlavní čínskou televizní společností.
Jak jsem už napsala, jaro je u nás v plném proudu, tak už bylo dost zimního lenošení a je zase čas k výletům a cestování. Minulý víkend jsem byla pozvaná na dámský víkend s věřícími cizinkami z Pekingu, který
jsme strávili v odlehlém penzionu v horách
nedaleko města Miyun přímo pod Velkou čínskou zdí. Bylo nás tam asi 50 a seznámila jsem
se tam se spoustou nových tváří. Na pokoji
jsem bydlela s Číňankou Xiaoyi, která vystudovala v zahraničí a získala americký pas, takže
tam mohla být s námi jako cizinka. Hodně
jsme si spolu povídaly, také o nepříjemných
tématech z čínské historie jako byla Kulturní
revoluce a Mao Ce-tungova vláda. Starší generace Číňanů má za sebou opravdu pohnutou
minulost, kterou si my ani nedokážeme představit. Ale o tom až někdy jindy. V sobotu odpoledne jsme s holkama vystoupaly na neturistickou část Zdi, kde jsme se procházely zcela
samy a mohly jsme se kochat výhledem do daleké horské krajiny.
Tento víkend jsem také nezahálela a
s dvěma kamarádkami jsme se vydaly rychlovlakem z Pekingu do známého historického
města Xi´an, které je od Pekingu vzdáleno asi
1200 km. Vlak jel rychlosti lehce nad 300
km/h, takže jsme za 4,5 hodiny byly na místě.
Během jízdy vlakem jsem zjistila několik věcí.
Znečištění vzduchu se netýká pouze Pekingu,
ale doprovázelo nás skoro celou cestu. Na některých úsecích bylo opravdu dost mlhavo a
smrad. Míjeli jsme chudé čínské vesnice, kde
musí být velmi těžké živobytí. Vlastně ani nevím, z čeho tam lidé žijí. Občas byla vidět ně-

Jak jsme četli, velikonoce trvají 50 dní.
Proč? Abychom se společně setkávali na modlitbách a aby nás Bůh mohl naplnit svým Duchem. Jsem vděčná za nedělní setkání u
Zbyňka a Markétky spolu s Broňou a jejími
dětmi. Jsem vděčná za lidi, kteří mají touhu
sdílet se s ostatními ve víře i v každodenních
starostech života.
Zpracovala Jiřina Krejzová

AKTUÁLNĚ Z PEKINGU

Milí přátelé,

k nám do Pekingu už definitivně zavítalo jaro,
které zde má zpravidla rychlý nástup. Stromy
a květiny rychle rozkvétají a v parcích pracují
početné skupiny čínských zahradníků. Zkrátka
Peking na jaře je nádherný, pakliže nepočítám
naši dobrou známou air pollution (znečištěn
ovzduší), ale to už tak nějak patří k místnímu
koloritu.
Včera přiletěl čínský prezident Xi
Jinping na návštěvu České republiky. Obvykle
by mě to asi nechalo v klidu, ale tentokrát
jsem do této události byla také trochu zapojená. Hlavní čínská televize CCTV minulý týden
natáčela v Pekingu krátkou reportáž o České
republice a o Češích a k tomu si vybrali několik
Čechů žijících v Pekingu – včetně mě – a udělali s námi rozhovor o tom, co se nám líbí na
Číně, co bychom Číňanům doporučili v naší
zemi, co říkáme na návštěvu čínského prezidenta u nás apod. Rozhovor probíhal v angličtině a na závěr byli rádi, když jsme jim všichni
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jaká políčka, ale žádné silnice ani infrastruktura. Co jsem vůbec nepochopila je, že na několika místech v holé pustině najednou stálo
několik vysokých neobydlených paneláků. Nechápu, kdo by tam šel bydlet. Patrně je to připravené na nucené přestěhování lidí z lokalit,
kde je potřeba postavit nějakou továrnu, elektrárnu nebo přehradu. Zkusím se na to zeptat
mojí čínské učitelky.

město. V Xi´anu zůstaly zachovány i městské
původní hradby a velmi nás nadchla čínskoarabská muslimská čtvrť, kde se uprostřed nachází Velká mešita.

Škoda, že vám nedokážu zprostředkovat tu směsici hluku, smradu, vůní, barev a
všeobecného mumraje, který do takových
částí města patří. Pro mnohé Číňany jsme byly
rarita, okukovali nás a ti odvážnější se s námi
chtěli vyfotit nebo si popovídat. Čistým, pohodlným a na minutu přesným rychlovlakem
jsem se zase vrátila zpátky ke svým chlapům.
Ellen

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ŽENY CASD

Milé sestry, mám velikou radost, že
můžete nyní na svých mobilních telefonech,
tabletech a noteboocích otvírat nové
stránky: zeny.casd.cz.

Xi´an patří mezi 5 TOP čínských měst,
které by měl každý turista navštívit. Je to starověké císařské město, které bývalo kdysi i
hlavním městem a je v něm zachováno hodně
historických památek. Ta z nejznámějších je
proslavená Terakotová armáda, která je součástí mauzolea prvního císaře dynastie Čchin
a pochází ze 3. st. př. n. l. Toto mauzoleum
patří mezi největší a nejbohatší na světě. Diktátor Čchin jako první sjednotil Čínu, sjednotil
písmo a nechal vybudovat Velkou čínskou zeď
na obranu proti Mongolům.

Moc bych si přála, abyste si
tyto stránky oblíbily a nacházely na nich inspiraci, potěšení, povzbuzení a informace.

Věřím, že nás budou směrovat blíže k Bohu, k
sobě navzájem i k sobě samotné.
Renáta Chlebková

KŘESŤANSKÉ AFORISMY

Kromě tohoto mauzolea jsme s děvčaty navštívily blízké císařské lázně s termálními prameny The Hot Spring, které jsou obklopeny krásnou tradiční zahradou s altány a
budhistickými chrámy. Přímo ve městě Xi´an
nás nadchla Velká pagoda divoké husy, která
má 7 pater a poskytuje krásný výhled na celé

◊ Ten, kdo chce šetřit ráno na čase pro modlitbu, se přepočítá. Pro práci dne bude mít teprve málo času.
◊ Pokud vidíte, že něco nehraje, nebojte se
obrátit na Dirigenta.

◊ Kreativita je znakem lidí, kteří milují Boha,
protože láska je vynalézavá.
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NAROZENINY V DUBNU OSLAVÍ:
Jiří P.
Jiřina K.

-

Bětuška K. Štěpánek S. Tomášek H. -

KLUB ZDRAVÍ – Naše obvyklé reakce na
podněty z vnějšku a jak s nimi pracovat,
abychom zůstali pány situace.

10. 4.
18. 4.

Téma se pro nemoc lektorky přesouvá
z březnového termínu. 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.

17. 4.
17. 4.
20. 4.

Všem oslavencům malým i velkým přejeme
hodně zdraví, Božího pokoje a přítomnost Božího Ducha ve všem konání.
PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ
SBORU ZA MĚSÍC BŘEZEN
2016
Sbírky pro potřeby sboru
Na fond oprav
Zvláštní dary pro sbor
Podpora sborové misie
Sbírka 13. soboty
Podpora sborové misie Lipník

Vstupné - dobrovolný příspěvek

Čtvrtek 14. dubna v 19:00 hod.
KINO - ÚTĚK NA VANUATU

Film mapuje výjimečná místa souostroví v Tichém oceánu - Vanuatu. Svět vzdálených kultur, tradic i životních hodnot. Navštívíme přírodní rezervace a podmořský život s vraky z 2.
světové války, v čase vzdáleném od současné
uspěchané doby. Český dabing, 52 min. Film
zapůjčen MŽP z projektu „Ozvěny ekofilmu“.

2 845 Kč
316 Kč
238 Kč
861 Kč
1 588 Kč
140 Kč

Vstupné - dobrovolný příspěvek

PROGRAM LÁVKY - ÚNOR 2016

Úterý 26. dubna v 18:00 hod.

www.lavkamb.cz

KLUB ZDRAVÍ – PĚT JAZYKŮ LÁSKY

Zásadní téma pro zajištění harmonických
vztahů mezi lidmi. Platí i ve vztazích známé
pořekadlo: „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“? Přednáší lektorka IŽS Alice Gniewek.

Úterý 5. dubna od 19:00 hod.

KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ - PAUL BATTO JR.
& ONDŘEJ KŘÍŽ

V rámci českého koncertního turné přijíždí do
MB se speciální sbírkou gospelu, spirituálů a
bluesových standardů Slovinec, zpěvák a kytarista - Paul Batto. Jeho hlavní doménou je nádherně čistý blues, který dokáže prodat svojí
hrou na kytaru a charismatickým hlasem.
Paula Batta brilatně doprovází mladý český pianista Ondřej Kříž.

Vstupné - dobrovolný příspěvek

Čtvrtek 28. dubna v 19:00 hod.
KINO - STOPY VÁLKY

Válečné útoky mají velký dopad na ekosystém. Radioaktivita postihla krajiny, miliony
tun munice je v našich oceánech, krajiny jsou
toxické, deset procent globálních emisí uhlíku
je válečného původu. Film o dvou protichůdných logikách - logika síly a boje proti logice
života a rovnováhy. Německý filmový dokument, český dabing - 52 min.

Předprodej na: lavkamb@gmail.com, nebo
tel. 732 740 250 P. Přibyl.
Vstupné – 170,- Kč

Úterý 12. dubna 18:00 hod.
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Vstupné - dobrovolný příspěvek
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