O nás

3/2019

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře
"Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm
kochá, ten moudrý není."
(Přísloví 20:1)

Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů,
křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
a učte je zachovávat všecko, co jsem vám přikázal.
Mt 28,19-20a
Milí přátelé,
je březen, čas pro každoroční ohlédnutí i nové
vykročení. Ohlížet se budeme na výročních shromážděních
našeho sboru a stanic, vyhlížet a vykračovat budeme nejen
tam. Shodou okolností je to zhruba půl roku, co jsme se do
Tábora přistěhovali. Možná je správný čas ohlédnout se
a vykročit i pro mne.
Více o tom, jak se mi zatím podařilo poznat náš sbor,
napíši do výroční zprávy, která by k vám měla dorazit
zhruba v polovině března. V tomto úvodníčku bych se rád
věnoval jen jedné, věřím, klíčové věci. Mám na mysli
otázku směrování našeho společenství.
Šalamoun v knize Přísloví píše, že bez správné životní
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perspektivy člověk i společenství hyne. Jinými slovy - kdo
neví, kam jde, nedojde nikam. Kdo neví, o co mu jde,
věnuje svou energii věcem, které nic nepřináší. Proto si
myslím, že je důležité vědět, o co nám v životě jde. A nejen
to. Je důležité, aby se náš pohled shodoval s tím Božím,
Ježíšovým.
Nejen Matoušovo evangelium působí dojmem, že je
napsáno právě proto, abychom si mohli s patřičným
porozuměním přečíst verše Velkého poslání. Činění
učedníků je smyslem Ježíšovy služby a naší existence.
Spolupráce na “tvorbě” lidí, kteří budou z hloubi srdce
následovat Krista.
Roky přemýšlím o tom, jak to dělat. Doma, na
skupince, ve sboru. Ne vždy úspěšně. Ale zdá se mi, že
jakkoliv jsme v hledání cest k naplnění tohoto v pravdě
Velkého poslání často spíše neúspěšní, nesmíme rezignovat.
Musíme s modlitbou hledat dál. Jinak jsme v nebezpečí
zabřednutí do nefunkčních nepohnutelností a nad smyslem
naší existence může brzy viset otazník.
Přináším k rozhovoru tři hodnoty, které bych rád
v našem sboru viděl. Hodnoty, které by nám měly být
vlastní. Které by nám mohly být vodítkem při našem
hledání. Při našem jednání a rozhodování. Při našich
modlitbách a činech. Když kolem těchto hodnot mezi námi
vypukne debata, budu rád. Když povedou k lepšímu
vyjádření toho, čím jako sbor chceme být, budu nadšený.
Přál bych si tedy, aby náš sbor měl ve svém DNA
následující stavební kameny:
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-

-

zdravý duchovní růst jednotlivce a sboru
aktivní misie individuální a společná, včetně
zahraniční
pomoc potřebným bez ohledu na příslušnost

Děkuji, že jste dočetli až sem. Přeji nám, abychom
v našem sboru viděli živé Boží dílo - zakotvené, jednající
a smilovávající se.
S pohledem upřeným na Ježíše
Milan Let

40 dní s Biblí a výhled křtů
V neděli 17. února jsem ve sboru v Táboře představil
projekt 40 dní s Biblí. Každoročně ústředí Církve bratrské
připravuje na předvelikonoční čas série systematických
čtení a zamyšlení. Letos je stanoveno téma “Jste pokřtěni
v Krista” podle Ga 4,26-28. Program je sestaven jako
“Malý křestní katechismus” a může tedy dobře posloužit
i jako příprava ke křtu. Navíc budou tato setkání obohacena
přítomností a příspěvky těch, kteří svůj křest prožili před
mnoha lety.
Během přípravy ke křtu je dobré, když proběhnou
i individuální setkání. Proto bych se rád setkal s každým
křtěncem ještě alespoň dvakrát, lépe třikrát osobně mezi
čtyřma očima. Vyhradil jsem si na to víkendy 22.-24. 3.,
12.-14. 4. a 3.-5. 5. Ideálně v pátek před nebo po mládeži,
nebo v neděli odpoledne. Když vše dobře dopadne, křest
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proběhne v neděli 26. 5. odpoledne v Jordánu.
Těším se na společné rozhovory ohledně křtu. Je to
výborná příležitost pro refresh, nový krok víry nebo jen
nahlédnutí do něčeho, o čem byste se možná rádi dozvěděli
víc. Účast na biblických hodinách vás totiž k ničemu
nezavazuje. :)
Milan Let

Ekumena v postní době: “Jsme pokřtěni v
Krista” Ga 3,26-28
Táborská ekumena pro vás v době postní připravila
čtyři společné akce. Ve všech případech jde o pozvání na
tématická setkání do některé z našich církví. Cílem je
vzájemné obohacení a povzbuzení na cestě víry.
Ve čtvrtek 7. 3. v 17:30 ve Starokatolické církvi
(Žižkovo náměstí 6, 2. patro) proběhne zahájení postní
doby s Meditací nad sedmi slovy Vykupitele z Kříže.
Ve čtvrtek 14. 3. v 18:00 v Církvi bratrské (Bechyňská
1636) proběhne Slavnostní zahájení postních “40 dní
s Biblí” na téma Jste pokřtěni v Krista.
V pátek 29. 3. od 18:00 v Českobratrské církvi
evangelické (Masarykův dům, Smetanova 1284/32)
proběhne Meditace nad Janovými pašijemi dle J. S. Bacha.
Setkáním nás provede katolický děkan P. Michal Pulec.
V pátek 12. 4. od 17:30 se sejdeme u hlavního vchodu
do ambitů Klokotského kostela na ekumenickou křížovou
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cestu, kterou nás provede skarokatolický kněz Alois
Sassmann.
Přeji vám dobré prožití předvelikonočního času.
Milan Let

Výroční členské shromáždění v Táboře
Dne 31. března od 14:00 v Táboře proběhne
celosborové výroční členské shromáždění. Čeká nás
projednání následujících bodů:
-

-

Prezentace a schválení celosborové zprávy
Rozhovor nad dílčími zprávami
Prezentace a schválení hospodářské zprávy (včetně
revizní)
Volba delegátů na výroční konferenci CB
Prezentace nových webových stránek sboru
Prezentace směrování sboru
Volná rozprava

Budeme se snažit o věcnost a stručnost. Po ukončení
formální části budeme rádi pokračovat v neformálním
rozhovoru třeba i s občerstvením.
Milan Let
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Připravujeme květnovou víkendovku
Věříme, že k budování společenství přispívá společně
strávený čas. Víkendovka se nám jeví jako přiměřená
kombinace efektu a časové a finanční náročnosti. Proto
nabízíme možnost společného výjezdu 10. až 12. května
do Zátoně pod Boubínem.
Náplň víkendovky zatím není pevně stanovena.
Předpokládám, že jedním z témat pro diskusi by mohla být
otázka směrování sboru. Celkově by víkendovka měla mít
spíše volnější program s příležitostmi pro odpočinek,
rozhovory, modlitby, výlety, deskovky nebo cokoliv jiného,
co by nás bavilo a pomohlo upevňovat naši vzájemnost.
Jestli se víkendovka uskuteční nebo ne, záleží na
vašem skutečném zájmu. Proto vás prosíme, abyste se
v případě zájmu předběžně přihlásili tím, že se napíšete do
formuláře vyvěšeného na sborové nástěnce naproti zrcadlu.
Koncem března situaci vyhodnotíme a rozhodneme, co dál.
Milan Let
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Pozdrav z Jižního Súdánu a Nepálu
V uplynulém měsíci jsem dostal nové zprávy z obou
těchto míst. Obě cesty, za které jsme se i v našem sboru
modlili, dopadly dobře. Děkuji vám tímto za vaše modlitby.
V příštím čísle O nás přineseme podrobnější informace.
Milan Let

Nové hlavice na radiátorech
Možná jste si už všimli, že na radiátorech se postupně
objevily nové programovatelné termostatické hlavice. Jsou
naprogramovány na celý týden, takže by se už nemělo stát,
že někde bude při některém setkání zima. Ale protože
chybám se člověk nevyhne, prosím vás tímto o zpětnou
vazbu. Kdyby někde byla jiná teplota než ta optimální :),
dejte mi vědět, nejlépe mailem (milan.let@cb.cz).
V případě akutní potřeby klidně volejte (774 112 452).
Poradím, co s tím. Zároveň vás prosím, abyste s hlavicemi
sami nemanipulovali, případně abyste nedovolili svým
dětem si s hlavicemi hrát. Mockrát děkuji.

Milan Let
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Zprávy ze staršovstva
Na únorovém provozním staršovstvu náš kazatel Milan
Let všem starším podrobně představil svou vizi o směrování
našeho sboru. Materiál byl rozpracován do detailů, včetně
jednotlivých cílů a konkrétních možných kroků k nim.
Každý člen se může s touto vizí také seznámit, protože ve
všech stanicích našeho sboru se na toto téma bude kázat
ještě před výročním členským shromážděním. To bude pro
celý sbor 31. března 2019 v Táboře.
Rada naší církve vyzvala sbory, aby se zapojily do
projektu 40 dnů s Biblí 2019, který je přichystaný v termínu
od 13. března do 21. dubna. Výzvu jsme přijali a tak se na
biblických hodinách a nedělních kázáních v tomto čase
budete setkávat s ústředním tématem Jsme pokřtěni
v Krista. Podle starověké tradice, která spojovala oslavy
Velikonoc se křty nově obrácených, nás čeká čtyřicetidenní
předvelikonoční postní období, kdy bude celý sbor
vyučován o křtu. V podrobně připravených materiálech je
také rozpis osobního a sborového čtení pro jednotlivé dny.
A tak se nechme pozvat a postupně uvádět do bohatství křtu
v jeho různých podobách…
„Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista
Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?“ (1K 6, 3)
Mirka Nejezchlebová
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Knižní okénko
Konečně!! Přebaly všech knih v táborské modlitebně
už jsou hotové . A všech pět nových bílých skříněk v malém
sálu je téměř zaplněno. Aktuální seznamy knih jsou také
k dispozici: vyvěšené na webu CB Tábor www.cbtabor.cz
v soupisu knih v excelovské tabulce (nachystané
k filtrování), v tištěné podobě v několika výtiscích jsou na
poličce pod knihovnou (tříděné podle čísla knihy, názvu
knihy, autora knihy).
Co je dále nového:
♦ komu pomůže při výběru knih jejich hodnocení, tomu
doporučujeme
sociální
síť
pro
čtenáře
knih
www.databazeknih.cz - také zde najdete názory čtenářů,
recenze, knižní bazar, informace o autorech, aktuality
z literárního života…
♦ kdo chce znovu poslat seznam knih na svůj e-mail, stačí
nás oslovit a my obratem zašleme
♦ pomůžeme vám s výběrem knihy do kabelky či na velké
dovolenkové čtení 
♦ chceme vás poprosit o spolupráci při roztřídění
stávajících knih podle žánrů (beletrie, sborníky, teologie,
literatura faktu, povídky, básně, knihy svědectví, životopisy,
příběhy,…); budeme rádi, pokud se zapojíte – všem přibude
další možnost, jak se v knihách snadněji orientovat 
♦ chceme vás poprosit o spolupráci při hodnocení
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přečtených knih z naší knihovny 
♦ dokoupili jsme historické romány Francine Riversové
(patří mezi kvalitní a vyhledávanou křesťanskou beletrii):
• Áron, Káleb, Jónatan, Ámos, Silas – z cyklu Muži
víry; romány o mužích, kteří sloužili ve stínu druhých
a řešili stejné problémy, kterým čelíme i my v naší
době
• Rachab, Bat-šeba – z cyklu Biblické ženy; romány
o ženách z rodokmenu Ježíše Krista
• romány Dítě smíření, Vykupující láska.
Ještě voní tiskem.
Na všechny čtenáře se těší knihovnice
Mirka Nejezchlebová, Marcela Ukropcová.
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BŘEZEN

v Domácím
hospici Jordán
Pátek 8.3. Nejste sami od 9.00–10.30 hod
komorní podpůrné setkání pro pečující pro vzájemnou výměnu
zkušeností, povzbuzení a načerpání sil.
Počet účastníků je max. 10 lidí.
Sobota 9. 3. Přístav od 10.00–11.30 hod
komorní podpůrné setkání pro pozůstalé, pro vzájemnou
podporu v čase, kdy se vyrovnáváte se ztrátou svého blízkého.
Počet účastníků je max. 10 lidí.
Sobota 23.3. Kurz pro pečující od 9.00–15.00 hod
bezplatný kurz pro všechny kdo pečují, nebo péči o svého
blízkého zvažují. Témata ošetřovatelské a sociální minimum,
péče o sebe sama. Počet účastníků max. 10- 15 lidí.
27.3. Čaje pro pečující od 17.00–18.00 hod
beseda na téma: Co dělat, když váš blízký už nezvládne o svém
životě rozhodovat sám (jak si poradit v praxi –plná moc, omezení
svéprávnosti), s Mgr. T.Brunerovou
Všechny akce se konají v prostorách Domácího hospice Jordán
Bydlinského 2964, 390 02 Tábor
bližší informace a přihlášky na akce pro pečující:
tel.: 725 414 931
eva.spallova@hospicjordan.cz
www.hospicjordan.cz
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Kurz
pro pečující
Bezplatný šestihodinový kurz
pro pečující v domácím prostředí

Sobota 23. března
9–15 hodin

Témata kurzu:
Ošetřovatelské a sociální minimum.

w w w. h o s p i c j o r d a n . c z

Jak pečovat o sebe a předcházet únavě a vyčerpání
Cílem kurzu je:
Poskytnout podporu a praktické informace
pečujícím a těm, kdo pečují, nebo se chystají pečovat
o svého blízkého v domácím prostředí.
Vytvořit prostor pro možnost sdílení a předávání
vzájemných zkušeností mezi pečujícími.

Domácí hospic Jordán

Bydlinského 2964, 390 02 Tábor –Maredův vrch
Informace a přihlášky: Eva Špallová, tel.: 725 414 931
eva.spallova@hospicjordan.cz
maximální kapacita kurzu je 15 účastníků
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Narozeniny
1. 3. Lenka Krátošková
7. 3. Daniela Jelínková
8. 3. Antonín Valenta
10. 3. Petr Jareš
11. 3. Jáchym Kubů
11. 3. Petr Vančik
13. 3. Marta Pípalová
13. 3. Ondřej Tichý
13. 3. Zuzana Foltová
15. 3. Markéta Laurynová

17. 3. Jakub Chrášťanský
18. 3. Matouš Hrdlička
18. 3. Pavel Svoboda
21. 3. Filip Hrazánek
21. 3. Tomáš Pacák
23. 3. Ondřej Václav Tichý
24. 3. Aneta Smrčinová
24. 3. Tobiáš Cimbůrek
25. 3. Lukáš Cimbůrek
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Časy a místa shromáždění
3.3.
5.3.
6.3.
7.3.
10.3.
12.3.
13.3.
14.3.
17.3.
19.3.
20.3.
21.3.
24.3.
26.3.
27.3.
28.3.
31.3.

TÁBOR
VESELÍ
ne Roman Cimbulka VP
Lukáš Skala
út
st
Lukáš Skala
čt
Roman Cimbulka
ne
Milan Let
Roman Cimbulka VP
út
st
Milan Let
čt
Milan Let
ne
Luděk Hanzal
Filip Kotouček
út
st
Lukáš Skala
čt
Roman Cimbulka
ne
Pavel Pokorný
Milan Let
út
st
Milan Let
čt
Milan Let
ne
Roman Cimbulka
Lukáš Skala

CHÝNOV
Milan Let VP
Petr Chrášťanský

STRMĚCHY
Milan Let VP

Jiří Vaněk
Milan Let

Matouš Čmelík DN
Roman Cimbulka

Roman Cimbulka

Roman Cimbulka
Milan Let

TWR

ZRUŠENO

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
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
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Strměchy (u Hladíkových, čp. 7)
neděle 15:00 shromáždění
1., 3., 5. neděle

Skupinky
Ivanka Töröková
Eva Kvasničková *
Božena Samcová
Jana Richterová
Kubů / Jurovi *

Tábor
Tábor
Tábor
S. Ústí
Chýnov

sudé středy 19:15
každý druhý čtvrtek
pondělí 16:30
Středa 18:00-20:00
pátek 20:30

730 589 024
731 868 140
605 957 383
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 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
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