O nás

1/2019

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

Při novoroční bohoslužbě jsme si jako sbor vylosovali
verš Př 20,1. Je tu řeč o vínu, posměvači, opojném nápoji,
křiklounu a nedostatku moudrosti. Co může tento text
znamenat pro náš sbor?
Varování. Mnozí a mnohdy saháme k něčemu, co by se
dalo přirovnat k vínu nebo opojnému nápoji. K něčemu, co
otupí naše smysly, lacině nás povzbudí ke zlehčování či
zveličování. Rozostří naše smysly a zbaví nás schopnosti
vidět věci reálně. V konečném důsledku nás zbaví
moudrosti.
Naproti tomu moudrost je od Hospodina. Může jít
o moudrost přirozenou, které někdy říkáme zdravý selský
rozum, nebo o nadpřirozenou, o duchovní vhled do našich
životních situací. Obojí potřebujeme. Ale o obojí
přicházíme, když se necháme něčím “ovínit” nebo “opojit”.
Nemyslím si, že by muselo jít nutně o alkohol. Doba
pokročila a množství nástrojů, které nám ďábel nabízí, aby
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nás odvedl od skutečného života, se stále rozšiřuje. Je na
každém z nás, abychom zkoumali sami sebe a ptali se, zda
to, co děláme a čemu věnujeme svůj čas, vede spíše
k posměváčství a křiklounství (zlehčování a zveličování),
nebo k moudrosti (vytříbenosti). Abychom se ptali, co
přinášíme do našeho společenství i do širší společnosti.
Leden před námi otevírá výbornou příležitost pro toto
přemýšlení. Můžeme se totiž připojit hned ke dvěma
modlitebním týdnům. První z nich pořádá evangelikální
aliance a je na téma “Modlitby v polarizované době.”
Řeší témata jako Nepřátelé, Nálepky, Strach z imigrace
muslimů, Role žen v církvi, LGBT, Generační konflikt,
Rozdělené srdce, Post-pravdivá společnost.
Druhý modlitební týden, tzv. Týden modliteb za
jednotu křesťanů, pořádá Ekumenická rada církví a přináší
téma podle Dt 16,18-20 “Budeš usilovat o spravedlnost,
a jen o spravedlnost...” V osmi dnech budeme moci
přemýšlet nad těmito tématy: Ať se valí právo jako vody;
Vaše slovo buď 'ano, ano - ne, ne', co je nad to, je od zlého;
Hospodin je milostivý, plný slitování; Buďte spokojeni
s tím, co máte; Abych přinesl chudým radostnou zvěst; Jeho
jméno je Hospodin zástupů; Ženo, tvá víra je veliká;
Hospodin je světlo mé a moje spása.
K oběma modlitebním týdnům se náš sbor připojuje.
Není ale reálné projít společně všechna zmíněná témata.
Proto vaší pozornosti doporučuji stránky www.ea.cz
a www.ekumenickarada.cz, kde najdete obsáhlý, ale
zajímavý rozpis obou týdnů. Dobře zpracovaná témata

2

můžete použít při osobním ztišení i při setkání domácích
a jiných skupinek.
Nenechme se ani ovínit, ani omámit. Hledejme, co to
pro každého z nás znamená. Mějme moudrost od
Hospodina. Usilujme o ni. O moudrost, opravdovost,
vytrvalost a poctivost. Abychom byli skutečným
požehnáním. To nám přeji do roku 2019.
Milan Let

Bezpečný přístav ve starostech
Každý ve svém životě bojujeme s většími či menšími
překážkami. Já sama často zažívám strach z neúspěchu
a selhání. Prožívám nejistotu, zda jsem úkoly vykonala
správně. Teprve se učím ve svém životě starosti svěřovat
Bohu. V každodenním shonu často zapomínám, že na to
všechno nejsem sama, že nemusím všechno zvládnout jen
vlastními silami. V mém případě je to o budování důvěry
v Boha, naučit se plně se na něj spolehnout, důvěřovat mu,
odevzdat mu svůj život se všemi svými starostmi. Nic není
příliš banální, nic není pro něj nedůležité. Miluje nás a chce
nám v životě pomoci. Naším úkolem je důvěřovat jeho
nekonečné moudrosti a jeho lásce. S důvěrou se k němu
obracet, pokud nás něco tíží, hledat útěchu a spočinutí
v jeho náruči. Okolní svět je velmi zaměřený na výkon, na
lidské ego, na úspěchy. Náš Bůh takový není. Nesoudí nás.
Sklání se k nám a touží nám pomoci. My jako Boží děti
u něj hledáme útěchu, porozumění a lásku. On nám vše
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poskytne, když prosíme, naslouchá a také jedná v našich
životech. Bůh ve své nekonečné lásce nás však také vyzývá
k tomu, abychom pomáhali druhým, svým bližním,
abychom v srdci chovali lásku a pozornost k těm, kteří
bojují s nějakým problémem – jako to dělá On. Svěřujme
Bohu své starosti, malé i velké, a on nám pomůže. Stejně
tak buďme vnímaví vůči neštěstí druhých a pomáhejme tak,
jak nás to naučil Pán Ježíš. Nezapomínejme na Boží lásku
a předávejme ji dál.
Anna Sýkorová

Verše pro rok 2019
Již tradičně proběhlo na silvestrovském shromáždění
losování biblických veršů pro různé oblasti z života našeho
sboru na další rok. Zde je jejich soupis.
Sbor: Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se
v něm kochá, ten moudrý není. Př 20,1
Staršovstvo: Doufejte v Hospodina věčně,
Hospodin, jen Hospodin je skála věků. Iz 26,4

neboť

Besídka starší: On vám bude oporou až do konce, abyste
v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.
1Kor 1,8
Besídka mladší: Ve víře chápeme, že Božím slovem byly
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založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo
z viditelného. Žd 11,3
Awana: Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj
a snaží se o něj. Ž 34,15
Mládež: Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li
kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli. Ž 14,2
Dorost: Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude
ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Dny
tvého smutku skončily. Iz 60,20
Skupinky: Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste
si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Ef 5,15
Chválicí skupinky: Ale má modlitba spěje, Hospodine,
k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi,
věrný dárce spásy. Ž 69,14
Beta: Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš;
i při orbě a při žni odpočineš. Ex 34,21
Strměchy: A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost
a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: `Smrt je
pohlcena, Bůh zvítězil!‘ 1Kor 15,54
Mladá Vožice: On neušetřil svého vlastního Syna, ale za
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nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval
všecko? Ř 8,32
Sirény: K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus
trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho
šlépějích. 1Pt 2,21
O nás: Bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi
bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít
zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Iz 11,4

Narozeniny
1. 1. Eret Petr
1. 1. Ježková Blanka
3. 1. Kubů Samuel
3. 1. Kubů Tobiáš
4. 1. Eretová Marie
5. 1. Jurová Eva
7. 1. Novák Kryštof
7. 1. Slepička Jan
8. 1. Hladíková Marie
9. 1. Frenis Lena
9. 1. Kocába Vít
9. 1. Vaněk Filip
10. 1. Hladíková Martina

11. 1. Gasidlo Daniel
13. 1. Samcová Božena
14. 1. Frenis Lukáš
16. 1. Svobodová Jana
18. 1. Pomahačová Jitka
20. 1. Hurst Graham
20. 1. Chlebo Marek
20. 1. Kotouček Adolf
22. 1. Král Bohumil
22. 1. Pospíchalová Ivana
22. 1. Klein Miroslav st.
25. 1. Špalle Miroslav
31. 1. Cimbulková Johanka
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Časy a místa shromáždění
1.1.
2.1.
3.1.
6.1.
8.1.
9.1.
10.1.
13.1.
15.1.
16.1.
17.1.
20.1.
22.1.
23.1.
24.1.
27.1.
29.1.
30.1.
31.1.
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TÁBOR

VESELÍ

CHÝNOV

Roman Cimbulka

Lukáš Skala
NENÍ

Ondřej Kubů

Luděk Hanzal

Roman Cimbulka
Roman Cimbulka

NENÍ
Milan Let

STRMĚCHY

Milan Let VP

Richard Dračka
Václav Mikula - ATM
Jiří Vaněk

Roman Cimbulka

Milan Let
Roman Cimbulka

Milan Let
Roman Cimbulka
Milan Let

Pavel Pokorný

Petr Svoboda DN
Milan Let

Milan Let

Lukáš Skala
ZRUŠENO - TMJK
Roman Cimbulka

Milan Let

Tomáš Uher UKH
Ondřej Kubů

Miroslav Lintner
Milan Let

8.1. shromáždění v Třeboni
10.1. a 24.1. shromáždění v Mladé Vožici
Tábor (Modlitebna CB, Bechyňská 1636/2)
neděle 9:30 shromáždění
čtvrtek 18:30 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
Kde
Místo
Termín
Kontakt
Ivanka Töröková Tábor
sudé středy 19:15 730 589 024
Eva Kvasničková * Tábor
každý druhý čtvrtek
Božena Samcová Tábor
pondělí 16:30
731 868 140
Hrazánkovi *
S. Ústí sobota 20:00
603 994 098
Kubů / Jurovi *
Chýnov pátek 20:30
608 251 078
* Čas a místo konání skupinky je nutné si dopředu telefonicky ověřit

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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