O nás

5/2019

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

2. Samuelova 7,22:
„Nikdo se ti nevyrovná a žádný jiný Bůh kromě tebe
není.“ (SNC)
„Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako
ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na
vlastní uši slyšeli.“ (ČEP)
„(Protož zveleben jsi Hospodine Bože, nebo není tobě
rovného, anobrž není žádného Boha kromě tebe), podlé
toho všeho, jakž jsme slýchali ušima svýma.“ (KP)
Toto je celoživotní hodnocení chození s Bohem od člověka,
který byl mužem podle Božího srdce. Davida, krále Izraele,
Božího služebníka. Odráží se tu osobní zkušenost s Bohem, který
jedná s jednotlivci, s národy i s celou zemí. Je to údiv a vděčnost,
která se zračí z prožitého života s Bohem a která je stále znovu
překvapována Boží dobrotou, láskou a novou milostí.
Jak jiné je životní hodnocení lidí, kteří Boha neznají, kterým je
bohem někdo nebo cokoliv jiného! Kolik hořkosti, skepse,
zaslepenosti, pýchy a hněvu lze zaslechnout od člověka, který
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Boha ve svém životě odmítal a odmítá. Bohužel to slýchám kolem
sebe často.
David po všech svých zápasech víry i po všelijakých svých
selháních přistupuje k Hospodinu s velikou pokorou a vděčností.
Jen o několik veršů výše bychom četli vyjádření této jeho pokory:
„Co jsem já, Panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě
přivedl až sem?“ v. 18. To je odpověď vděčnosti a pokory krále
Davida, Božího služebníka v Jeruzalémě, když mu Hospodin
oznamuje, že ne David postaví dům Hospodinu, ale Bůh sám
vybuduje dům Davidův (rozuměj, jeho rod) a z něho vzejde ten,
který bude vládnout již navždy!
Nikdo se nevyrovná našemu Bohu, který miluje člověka
a který dal svého Syna, abychom my mohli být v jeho blízkosti.
Tím, co Hospodin koná, rozradostňuje všechny, kdo jej milují.
Tím jasně ukazuje, že není jiný Bůh kromě něho! To dokazuje
svou mocí a svou velikou láskou a milostí. Lidé mají možnost
slyšet o Bohu a jeho činech, a když Boha zažívají ve svém
životě, s údivem potvrzují, že to, co je možné o Bohu slyšet, je
pravdivé a ani to nedosahuje velikosti skutečnosti.
Nejvíce je to vidět na Pánu Ježíši, na jeho oběti na kříži, na
jeho vzkříšení a na jeho mocném a láskyplném jednání s námi
i dnes!
Toto je pohled člověka, který je vedený Bohem. Není to
svévolník, člověk sobecký a samospravedlivý. Jeho hlas známe
z mnoha žalmů a i dnes nás učí, jak Boha ctít a milovat. Měl toho
v životě již hodně za sebou, ale další zápasy jej ještě
čekaly. Dosáhl velkých úspěchů, připojil Jeruzalém ke svému
království a udělal z něj hlavní město. Hospodin jej vedl dál,
k dalším úkolům!
Jsme na tom podobně. Mnohé je za námi a máme se nyní
velice dobře. Hodně je toho ale ještě před námi. Pán Ježíš má pro
nás další úkoly, jsou před námi další výzvy.
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Jak by znělo shrnutí našich zkušeností s Bohem? Můžeme se
ze srdce ztotožnit s tímto radostným veršem a vyznáním víry krále
Davida? Kéž by to mohlo být i naše vyznání! Nechme se
povzbudit, kéž zahlédneme našeho nebeského Otce i Davidovýma
očima, abychom mohli naplňovat to, k čemu nás posílá! On nás
k tomu v Pánu Ježíši svým Duchem jistě vystrojí!
Roman Cimbulka

Zprávy ze staršovstva
Po časově náročném březnu se letošní duben nesl ve znamení
trochu jiných příprav velikonočních svátků. Kromě neobvykle
teplého počasí jsme též neobvykle absolvovali výborně
nachystanou akci 40 dnů s Biblí. Ústřední téma Jste pokřtěni
v Krista vrcholilo těmito programy:
• na Zelený čtvrtek (společná večeře s navazující Biblickou
hodinou) – Stůl Páně;
• na Velký pátek (celosborové shromáždění se Svatou večeří
Páně a večerem chval) – Jednota s Kristem;
• Božím hodem velikonočním (slavnostní shromáždění se
Svatou večeří Páně) – Moc vzkříšeného Krista.
Vše dobře doplnil podařený odpolední sborový den na
Velikonoční pondělí ve stanici ve Veselí n. L.
Všechny nás překvapuje velký zájem o jarní křty. Počet
potenciálních křtěnců utěšeně narůstá, proto už máme dva křestní
termíny – 26. května 2019 a 8. června 2019. Jedině takto bude
možná důkladná individuální příprava pod vedením našich
kazatelů. Křtěnce čeká symbolický Jordán :):)
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 Naprosto
nepřehlédnutelné
jsou
postupné
úpravy
v uspořádání táborské modlitebny. Také se pracuje na soupisu
návštěv během vizitace sboru od 31. května do 2. června 2019.
Takže závěrem ryze velikonočně: „Radujte se v Pánu
vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Fp 4, 4)
Mirka Nejezchlebová

Setkání služebníků
V neděli 28. dubna odpoledne se v podkroví sborového domu
v Táboře sešli služebníci z našeho sboru. Nebylo nás mnoho, jen
čtrnáct, ale myslím, že to bylo setkání povzbudivé. Mluvili jsme
o podpoře služebníků. Chceme totiž, aby žádný služebník v našem
sboru nezůstal ve službě sám. Aby každý, kdo slouží, věděl, kdo
mu ve službě “kryje záda” a za kým může kdykoliv přijít. Shodli
jsme se, že prostá otázka “Jak to jde?” je velmi silným nástrojem
podpory.
Mluvili jsme i o dalších technických věcech, které by nám
všem mohly v našem sboru pomoci. Jednou z nich bylo on-line
sdílení tabulky s rozpisem služeb (už jsme na tom zapracovali
a nyní jsme v první fázi testovacího režimu). Mluvili jsme také
o možnostech podpory společenství ve Veselí a o možnostech
dalšího zlepšení oznámení v Táboře.
I když jsme se na našem setkání dostali také k pracovním
záležitostem, přece bychom rádi, aby zůstal zachován formát
setkání s hlavním důrazem na občerstvení služebníků. Tak, jak to
myslel Pán Ježíš, když vzal své učedníky na místo, kde by si
mohli trochu odpočinout (Mk 6,31-32). Setkání služebníků nemá
být dalším úkolem, ale možností k obnově.
Zaznělo, že bychom se takto rádi setkávali kvartálně. Po
4

poradě s diářem jsme další setkání naplánovali na 22. září ve
13:00.
Milan Let

Narozeniny
1. 5.Dagmar Kotnourová
4. 5.Adina Fialová
4. 5.Anna Pokorná
6. 5.Iva Nováková
6. 5.Lukáš Skala
7. 5.Daniel Míka
8. 5.Pavel Douša
10. 5. Pavla Svobodová
10. 5. Támar Vaňková
11. 5. Pavla Čmelíková
13. 5. Jan Hanzal
13. 5. František Konečný
14. 5. Vojtěch Svoboda
15. 5. Barbora Svobodová

17. 5. Michaela Fialová
17. 5. Isabela Fojtová
17. 5. Rozálie Špallová
18. 5. Petr Olejníček
19. 5. Matěj Macek
20. 5. Ludmila Smržová
21. 5. Pavel Marek
21. 5. Pavla Michalíčková
21. 5. Petr Novák
21. 5. Antonie Svobodová
28. 5. Kryštof Lauryn
30. 5. Markéta Janoušková
30. 5. Ráchel Vaňková
31. 5. Zdeněk Marek
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Časy a místa shromáždění
TÁBOR
01.05.2019
02.05.2019
05.05.2019
07.05.2019
08.05.2019
09.05.2019
12.05.2019
14.05.2019
15.05.2019
16.05.2019
19.05.2019
21.05.2019
22.05.2019
23.05.2019
26.05.2019
28.05.2019
29.05.2019
30.05.2019
02.06.2019
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Roman Cimbulka
Martin Škoda VP

VESELÍ
Lukáš Skala
Jirka Vaněk

CHÝNOV

Milan Let VP
Milan Let

STRMĚCHY

Milan Let VP
Milan Let

Milan Let
Milan Let
Ondřej Kubů

Roman Cimbulka VP

Pavel Douša
Roman Cimbulka

Lukáš Skala
Roman Cimbulka
Tomáš Grulich

Lukáš Skala

John Chesrnut DN
Petr Chrášťanský

Miroslav Lintner
Pavel Douša
Milan Let

Jiří Folta

Roman Cimbulka
Milan Let VP

Filip Kotouček
Milan Let

Milan Let
Milan Let
Milan Let

Roman Cimbulka

Ondřej Kubů

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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ZRUŠENO

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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