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Časopis sboru Církve bratrské v Táboře
Mt 16,13 Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy,
ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna
člověka?“ 14 Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za
Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ 15
Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ 16 Šimon Petr
odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ 17 Ježíš
mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to
nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. 18 A já ti
pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev
a brány pekel ji nepřemohou. 19 Dám ti klíče království
nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi,
a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“
Minulou neděli jsem na shromáždění pověděl několik
postřehů z výroční konference a zprávy předsedy Rady CB Davida
Nováka. Slíbil jsem, že do našeho časopisu napíši více.
Tak jako se náš sbor jednou ročně setkává na svém výročním
členském shromáždění, tak se i celá církev jednou za rok sejde,
aby zhodnotila rok uplynulý a učinila rozhodnutí, která vidí jako
důležitá pro roky další. Ohlédnutí je celkem povzbudivé. Rozrostli
jsme se o 127 dospělých a 78 dětí, schválili jsme vznik dvou
nových sborů a ordinaci tří nových kazatelů. Stále pomalu
rosteme.
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Jedním z klíčových bodů konference je projednání
předsednické zprávy. David Novák z života naší církve vyzdvihl
čtyři momenty, dobře proložené myšlenkami služebníků, kteří stáli
u zrodu naší církve.
1. Misie jako priorita. Znaky historické identity CB jsou
“misijní pohotovost a horlivost. Mluvit o obrácení a znovuzrození
s pokorou a bez chlouby, vyvarovat se nebezpečí náboženského
profesionalismu.” Výsledkem tohoto misijního úsilí bylo také
založení táborského sboru o 17 členech dne 25. 5. 1886. Návrat ke
kořenům naší církve a našeho sboru znamená návrat k misijně
smýšlející církvi.
2. Písmo jako měřítko života. Alois Adlof píše, že touží po
tom, aby svou knihou Biblické letopisy “směl prospěti a posloužiti
k tomu, aby kniha knih, Bible, stala se čtenáři dražší
a žádostivější.” Podobně Komenský českému národu odkazuje
“knihu boží” slovy “přijmiž to tedy za svůj klenot, vlasti milá,
a užívej toho k slávě boží a svému v dobrém vzdělání.” Úcta,
láska, ba až vášeň k Božímu Slovu je to, co lidi a církev mění
a přibližuje k Bohu.
3. Církevní zřízení. Už v počátcích naší církve bylo
vytyčeno, že sbory jsou samostatné (kongregační princip)
a zároveň přijímají společnou autoritu, na které se dohodly
(presbyterní princip). Mezi konferencemi presbyterní službu konal
církevní výbor (dnes Rada). Ten měl podle Aloise Adlofa
mj. “udílet rady sborům, dopisy a návštěvami působiti k lásce
bratrské a rozhojňování života z Ducha svatého, provolávat kající
a modlitební dny, zastupovat církev navenek a ustanovovat
vizitátory”. V kongregačně presbyterním zřízení se moudře snoubí
svoboda a vzájemná spoluodpovědnost.
4. Členství. “Kardinálním eklesiologickým důrazem bylo pro
Adlofa a celou SCR členství v církvi na základě osobního vyznání
víry.” S členstvím vždy souviselo i konání kázně. Členství v naší
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církvi bylo od počátků spojováno jednak se znovuzrozením
a následným křtem, zároveň ale také s důrazem na posvěcení, tedy
na proměnu života. Shodou okolností si u příležitosti křtů, které se
v našem sboru právě konají, můžeme připomenout význam
členského slibu.
Tolik ze zprávy Davida Nováka a výroční konference. Pokud
se chcete dozvědět více, koukněte na cb.cz. Najdete tam kompletní
předsednickou zprávu a obsáhlejší ohlédnutí za konferencí. Jen
jedno bych tu rád ještě vyzdvihl - povzbudivou atmosféru, která
mezi delegáty vládla. Těžko se to vkládá do konkrétních slov, ale
byl zde cítit upřímný zápas o to co nejlépe sloužit našemu Pánu,
být pomocí těm, kdo ho dosud neznají, přinášet dalším lidem tu
překvapivou proměňující pravdu, že Ježíš je Mesiáš. Na té totiž
stojí církev, kterou brány pekel nepřemohou.
Na závěr musím ještě napsat, že mezi projednávanými návrhy
byl i návrh staršovstva našeho sboru. Týkal se změny způsobu
financování ETS a vycházel z pohledu současného ředitele ETS
Miloše Poborského, který upřednostňuje dobrovolnou bázi
příspěvků sborů na ETS na místo stávajících plošně rozpočítaných
odvodů. Náš návrh neprošel, ale vyvolal velmi pozitivní debatu,
která ukázala, jak moc našim sborům ETS dává a jak moc o ni
stojíme. Schválený návrh totiž ETS přinesl téměř čtyřnásobné
navýšení příspěvků ze strany sborů oproti minulým rokům a to je
dobře. Chtěl bych i touto formou poděkovat našim starším za
jejich svědomitou práci.
Přeji vám, aby v každém vašem postoji a rozhodnutí mělo
klíčové místo Petrovo vyznání “Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.”
Milan Let
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Zprávy ze staršovstva
Tři květnová setkání staršovstva dokumentovala, že naše
společenství je živý organismus, že díky Božímu působení
v našich životech je možné očekávat stále nové posuny a změny:
• díky velkému zájmu o křty bylo nutné vypsat třetí termín na
8. září 2019 (pro upřesnění uvádím všechny termíny křtů:
26. května 2019, 8. června 2019, 8. září 2019); staršovstvo se
postupně setkává s křtěnci;
• rozhovor s bratrem Tomášem Grulichem o situaci v našem
sboru a stanicích nás obohatil o praktický pohled člověka, který se
téměř dvacet let zabývá zakládáním nových sborů v naší církvi;
• v rámci blížící se vizitace (31. května – 2. června 2019) už
proběhla 18. května 2019 kontrola účetnictví a hospodaření; v tuto
chvíli, kdy píši, se domlouvají poslední detaily návštěv vizitátorů
v rodinách členů.
Už asi měsíc se pokoušíme o novou podobu oznámení
v táborském sboru během hlavního nedělního shromáždění. Zdá
se, že se ujme podoba „nekonečné smyčky“ na začátku i konci
shromáždění a z kazatelny zůstane oznamování pouze
nejaktuálnějších informací.
Teď sama za sebe chci poprosit o pomoc všechny, kteří chtějí
a mají možnost zlepšit vizuální podobu zmiňované smyčky. Jde
mně o dodání konkrétních fotografií, které by při promítání rádi
viděli (např. u akcí či aktivit, které sami mají na starost nebo je
jednorázově pořádají), informací, které by rádi sdíleli s ostatními,
piktogramů, obrázků, zajímavostí ze sborového života,… Bez vaší
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pomoci nebudou oznámení barevná, zůstanou „suchá“. Co dodáte,
ráda zapracuji. :) :) Děkuji za spolupráci.
„Tehdy řekl svým učedníkům: ‘Žeň je velká, dělníků málo. Proste
proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.‘ “ (Mt 9, 37 – 38)
Mirka Nejezchlebová

English camp 2019
Jak jste si možná už všimli, tak letos opět jako mládež
pořádáme English Camp. Třináctého června se vydáme na Zadov
na horskou chatu Cihelny a budeme mít možnost tam strávit
společný týden s Američany a našimi kamarády. Na dopoledne
mají účastníci možnost výběru mezi workshopem angličtiny,
airsoftu nebo nově i herectví. Odpoledne si vždy chvíli
zasportujeme a na večerních programech budeme probírat příběh
o marnotratném synu.
Rádi bychom vás poprosili o modlitby, protože to bývá týden,
který není náročný pouze fyzicky, ale i duchovně. Přikládám zde
seznam námětů od našeho týmu, na co můžete ve vašich
modlitbách myslet:
• ať je každá místnost na kempu "vyčištěna" a naplněna
Duchem Svatým
• ať si studenti uvědomují svou hříšnost a poznají Boží milost
• ať je program naplněný Duchem svatým
• ať slyšíme Boží hlas a necháme se jím vést
• ať mezi námi nejsou žádné spory a hádky, ale porozumění
• ať si v sobě nenecháváme hořkost
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• ať máme srdce služebníka
• ať jsme si vzájemně oporou a pracujeme jako tým
• ať to děláme hlavně pro Boha, pro studenty a dáme jim to
nejlepší
• za finanční, fyzické, psychické a duchovní zaopatření pro
Američany i pro nás
• ať dokážeme po kempu přijmout studenty do sboru, mládeže
• ať jsme provázáni Boží láskou a jsme nositeli dobré zprávy
Pokud byste se chtěli modlit za konkrétní lidi, tak
v přípravném týmu jsou následující lidé:
David Macek, Judita Svobodová, Vojtěch Svoboda, Eliška
Čmelíková, Eliška Partlová, Matěj Macek, Noemi Ježková, Ruth
Svobodová, Adéla Nováková, Bohuslava Nováková, Šimon
Svoboda, Ester Kocábová, Támar Vaňková, Ondřej Let, Filip
Kotouček s rodinou a Pavel Pokorný
Vytvořili jsme na internetu také tabulku pro modlitební
a postní řetězec, do které se můžete zapsat na jakýkoliv den.
Najdete ji na www.ectabor.cz/modlitby/ . Neznamená to
samozřejmě, že byste se nemohli modlit bez toho, že byste se
někam zapsali, pouze nám to pomáhá v organizaci modliteb za
kemp na každý den.
Zbývá ještě několik volných míst, tak je můžete nabídnout
dětem svých přátel.
Na konec ještě připojím pár základních informací o kempu,
které najdete i na plakátech a vizitkách, jež jsou k dispozici ve
sboru:
Datum: 13. 7. - 20. 7. 2019
Místo: Horská chata Cihelny, Zadov, Šumava
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Pro: mládež 14-20 let
Cena: 3850Kč (od 1. 6. 2019)
Kontakt: David Macek | david@ectabor.cz | 605402780
Více informací na www.ectabor.cz
Děkujeme za vaší podporu a budeme rádi za každou vaši
přímluvnou modlitbu. Těšíme se, co budeme moci s Bohem my
a naši kamarádi toto léto prožít.
David Macek
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Pozvánka na grilování u našeho sboru CB
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Narozeniny
1. 6. Jonáš Fiala
1. 6. Aleš Pospíchal
2. 6. Lydie Hladíková
3. 6. Anita Vaňková
4. 6. Jonáš Král
4. 6. Věra Kvasničková
6. 6. Anna Kučerová
8. 6. Miloslava Markvartová
8. 6. Dorotka Svobodová
9. 6. Jaroslav Kocába
9. 6. Jan Kotouček ml.
12. 6. Milan Chlebo
14. 6. Mikuláš Pokorný

14. 6. Dominik Hálek
14. 6. Ludmila Poláková
16. 6. Jan Jirků
17. 6. Martin Smrčina
19. 6. Stella Cimbůrková
19. 6. Judita Svobodová
21. 6. Zbyšek Pospíchal
23. 6. Pavla Macková
23. 6. Jana Nováková
26. 6. Ondřej Chlebo
27. 6. Miroslav Macek
28. 6. Renata Janoušková
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Časy a místa shromáždění
Nedělní bohoslužby
02.06.2019

TÁBOR
9:30
Milan Let

09.06.2019

Milan Let VP

16.06.2019
23.06.2019
30.06.2019

Daniel Kaleta
Jiří Folta
Lukáš Skala

Datum

CHÝNOV
9:00
Radim Fiala
Ondřej Kubů
Miroslava
Roman Cimbulka
Lukáš Skala VP
Nejezchlebová
VP
Radim Fiala
Roman Cimbulka Petr Chrášťanský
Milan Let
Lukáš Skala
Pavel Kvasnička
Ondřej Kubů
Milan Let
TÁBOR vedení

VESELÍ
9:30
Roman Cimbulka

STRMĚCHY
15:00
ZRUŠENO!
Honza Hladík
Milan Let

13. 6. a 27. 6. shromáždění v Mladé Vožici
4. 6. shromáždění v Třeboni
Biblické hodiny
CHÝNOV úterý
04.06.2019
Roman Cimbulka
11.06.2019
Milan Let
18.06.2019
Roman Cimbulka
25.06.2019
Milan Let

VESELÍ středa
05.06.2019
Lukáš Skala
12.06.2019
Milan Let
19.06.2019
Lukáš Skala
26.06.2019
Milan Let

TÁBOR čtvrtek
06.06.2019
Roman Cimbulka
13.06.2019
Milan Let
20.06.2019
Roman Cimbulka
27.06.2019
Milan Let

Tábor (Modlitebna CB, Bechyňská 1636/2)
neděle 9:30 shromáždění
čtvrtek 18:00 biblická hodina
pátek 19:00 setkání mládeže
Chýnov (Modlitebna CB, Turovecká 514)
neděle 9:00 shromáždění
úterý 19:00 biblická hodina
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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 777 828 337
Božena Samcová
Tábor
pondělí 16:30
731 868 140
Jana Richterová
S. Ústí
neděle 18:00-20:00
605 957 383
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, 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.
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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
231520847/0300
702880399/0800

Tábor
Chýnov
Veselí nad Lužnicí

Redakce
Ivana Kotoučková (kotouckova.ivanka@gmail.com)
Vydává Sbor Církve bratrské v Táboře
Bechyňská ulice 1636/2, 390 01 Tábor
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