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Novoroční hesla 2012
2012
Sbor: Kol 3,15
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné
tělo. A buďte vděčni.
Kvasín: Pláč 3,23
Pane, tvá věrnost je neskonalá.
Staršovstvo: Ko 3,17
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Evegreeni: Kol 3,12
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
Mládež: Ž 27,1
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z
koho bych měl strach?
Dorost: L 9,23
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.
Ambasadoři: Řím 14,19
A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.
Awana: Př 16,9
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
Besídka malá: Mat 7,7
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
Besídka střední: Ž 119,19
Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání.
Besídka velká: Př 3,1-2
Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a
léta života a přidají ti pokoj
Noe – Základní škola: Jozue 24,15
Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Hudebníci: Mat 6,31-32
Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Hudební skupinka Petr: Jan 14,27
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se
vaše srdce nechvěje a neděsí!
Hudební skupinka Jirka: Ž 37,5
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
Kurz Alfa: Ef 5,15
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří.
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Elim: 1. Mojž. 26,3
Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti, tobě a tvému potomstvu
dám všechny tyto země.
Klub maminek: Ž 18,29
Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.
Senior klub: Př. 10,12
Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.

NOVOROČNÍ MODLITBA
Děkujeme Ti, Pane, za všechny dary, kterými jsi nás minulého roku zahrnul,
děkujeme za:
− nesoulad, který činí všechnu hudbu líbeznější,
− obavy, jež dokazují, že nemůžeme žít bez víry,
− deště, které činí slunko jasnějším,
− zklamání, jež činí všechny úspěchy krásnějšími,
− protivenství, které nám pomáhají roztřídit zrno od plevy,
− trpkosti, bez nichž bychom nedovedli pochopit vyšší lásku,
− strádání, která činí z každého daru poklad,
− bolesti, jež odhalují nové radosti ve zdraví,
− slzy malých dětí, jež činí jejich smích krásnějším, jak se učí lekcím života,
− slabosti, které zveličují nádheru našich ideálů,
− chmury, jež činí z našich úsměvů vítězství,
− černé noci, které činí hvězdy jasnějšími,
− za všechno to a jiné dary bez počtu
vzdáváme Ti pokorné díky.
Amen.

Se starostmi je to jako s houpačkou. Nadřete se na ní, ale nikam se nedostanete. Začátek starostí je konec víry. Začátek pravé víry je konec
starostí.

Život je krátký, neztrácejte čas přemýšlením, co byste měli dělat, jen
proste Boha, aby vám dal odvahu a sílu udělat v každém momentě to,
co je správné, anebo aby to, co je správné udělal za vás, pokud se toho
sami bojíte!
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Úvodníček
Při losování novoročních hesel pro letošní rok Bůh sáhl do naší sborové kapsy a vytáhl jeden poměrně malý zaprášený předmět. Takovou nicotnou krabičku se šňůrkou. Stačilo sfouknout prach a otevřít a všichni jsme viděli, co nám Bůh postavil před naše oči:
Boží kompas života. Hospodin jej rukou Petrovou vzal a pověsil na náš sborový krk, když
jsme slyšeli Boží povzbuzení na tento rok:
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův,
k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
(Koloským 3:15)

Pokoj Boží je velmi cennou přísadou víry. Je Božím darem pro každého, kdo se
rozhodl vzdorovat hříchu, postavit se svým vinám a otevřít své srdce Kristově sebeobětující se lásce (Mt 5:9). Takovému Bůh propůjčuje svůj vzácný kompas, který svět nezná ani
nenabízí (J 14:27). On je tím, kdo nás bezpečně provází všemi přicházejícími bouřemi pochybností, vlnobitím strachu a soutěskami úzkostí. Vším tím vděčně loďka našeho žití
bezpečně proplouvá díky Božímu kompasu.
Když psal Jeremiáš přesídlencům do babylónského zajetí, povzbuzoval je, aby se
neobraceli k Bohu zády, ale stále měli na paměti, že Boží myšlenky o nich samotných
nejsou o zlém, ale o pokoji (Jr 29:11). Ano. Víry doby si s naší loďkou pohrávají a přinášejí nejednu „zapeklitou“ situaci, ale nedosáhnou na náš kompas a nemohou znemožnit
jeho fungování, protože magnetickým pólem našeho kompasu je sám Ježíš Kristus
(srv. Ř 5:1). Ve svém dopise přesídlencům Jeremiáš dává i pár rad Izraelcům, co si s takovým kompasem počít (čti Jr 29:1-14):
a) nenechat si ho vzít (znepokojit se) … nechat si vzít kompas je velké pokušení.
Děje se to pokaždé, když se necháváme strhnout pocity hněvu, nepřátelství, hořkosti, podezíravosti nebo i mstivosti, nejdou-li věci tak jak mají anebo jak my chceme, aby byli. V
tom pokušení byli i Izraelci, když ztratili všechny své jistoty.
b) nabídnout ho druhým (usilovat o pokoj druhých) … ztracených je ve světě mnoho. Také Izraelci se měli stát orientačními body pro ostatní. Proto mají usilovat o pokoj
města, do kterého byli přesídleni. Prospěšné to není jen pro to město, ale také pro ně samotné, neboť ovocem jejich úsilí bude jejich vlastní pokoj.
c) spolehnout se na něj (upokojit se) … stále mít na paměti, že pokoj je Boží dar.
Bůh nikdy lidem nedává nekvalitní věci. Boží kompas pro život nám byl dál právě proto,
abychom se nemuseli bát, když se okolo nás rozpoutá jakákoliv životní bouře. I o tom je
Boží pokoj, převyšující každé pomyšlení a střežící naše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Fp
4:7)
Moji milí, žijte, pokud to záleží na vás, se všemi v pokoji (Ř 12:18),
protože jde ruku v ruce se svatostí a bez ní nikdo neuvidí Boha (Žd 12:14).
v Kristu
Martin Tabačan
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Komendář aneb komentovaný kalendář Archy
za listopad, prosinec roku loňského a leden 2012
ADVENT NENÍ KONEC, ALE ZAČÁTEK
Advent a Vánoce v Arše jsou tradičně rušným obdobím. Při zpětném hodnocení
loňských Vánoc jsme však mnozí měli dojem, že jsme je letos mohli prožít soustředěněji a
pokojněji než v předchozích letech. Tradiční program, v němž nechyběla Adventní kavárna (v režii Jirky a Hanky Černíkových), shromáždění modliteb a chval, adventní Bohoslužba za sloupem či Seniorklub nebo vánoční slavnost, byla poprvé doplněna o Studentskou bohoslužbu formou přizpůsobenou mladým lidem a jejich přátelům. Experiment se
vydařil a na konci února bude mít své pokračování. Novoroční hesla vznikala na předloze
opět v našich domácnostech a rozdávala se nejen při bohoslužbě na Silvestra, ale také při
novoroční bohoslužbě. Zatímco Štědrovečerní bohoslužba byla navštívena možná o něco
méně než předchozí roky, během Tříkrálového koncertu Bona Noty nezůstala žádná židle
volná.
Na rušný konec roku navázaly již poklidnější tradiční ekumenická modlitební setkání v lednu. Nejpočetněji byla navštívena bohoslužba v římskokatolickém kostele sv.
Jana Křtitele, ale nemálo účastníků společných modliteb se setkalo také předtím v Arše, v
Církvi adentistů sedmého dne v Labské ul. a v Českobratrské církvi evangelické ve Sladkovského ul.
V polovině ledna nás navštívil Daniel Hezcko, kazatel ze sboru CB v Praze - Dejvicích. Kromě dopolední bohoslužby jsme měli možnost slyšet též jeho přednášku o hraběti
Ludvíku Zinzendorfovi. Kdo přišel, nelitoval - vyprávění Daniele Heczka bylo velmi inspirativní a přineslo nejen spoustu zajímavých informací a pohledů, ale především bohatý
materiál k přemýšlení o našich postojích a způsobu života s Bohem. Pokračování této velmi zajímavé přednášky bude 11. března (od 16:00 hod.) - všichni jste srdečně zváni.
ZAHRANIČNÍ MISIE
V uplynulém čtvrtroku jsme se dvakrát mohli podívat díky našim hostům na práci
křesťanů za hranicemi naší země. 19. a 20. listopadu minulého roku nás navštívili Honza
a Jarka, kteří pracují v Asii. Beseda s nimi nás uvedla do problematiky seznamování s
novým jazykem a zcela odlišnou kulturou místních obyvatel. Jejich práce významně pokročila a je na ní patrné zvláštní Boží požehnání. Kromě pravidelné podpory ve výši 1.000
Kč měsíčně, která potrvá i v tomto roce, se uskutečnila sbírka na podporu této práce, která
vynesla 9.635 Kč. Starší sboru rozhodli jejím doplnění na 10.000 Kč a odeslání na účet
ZMA ve prospěch práce Honzy a Jarky O.
Podruhé jsme byli 29. ledna prostřednictvím fotografií a videa přeneseni do Keni,
konkrétně do města Eldoret. Tamější církev se podílí na práci se sirotky a provozuje pro ně
školu Comido. Spolupráci s keňskými křesťany rozvíjí bysterský sbor CB a nás s ní přijel
seznámit jeho správce Roman Toušek.
Na podpoře Božího díla za hranicemi Česka se podílelo loni také nejmenší oddělení
nedělní školy, které z peněz ve své pokladničce podpořilo nemalou částkou 6.000 Kč v

5

akci pořádané Českou biblickou společností vydávání Biblí pro Súdan, Zimbabwe a
Mosambik.
VÍTÁME RODINU HORÁKOVÝCH A TROTTOVÝCH
Starší sboru vedli rozhovor se sestrou Dagmar Horákovou. Spolu se synem Jakubem již druhý rok žijí ve společenství Archy. Sestra Dagmar prožila své rozhodnutí žít s
Kristem, které bude potvrzeno křtem první březnovou neděli. Již řadu měsíců jsou pravidelnými účastníky našich bohoslužeb a dalších aktivit manželé Pavla a Ben Trottovi i se
svým synem Maxem. Po přestěhování do blízkosti Pardubic byla Pavla převedena do Archy z CB Vysoké Mýto k 01.11.2011. Jsme velmi vděční za to, že tito naši milí mohou
patřit do našeho společenství a přejeme si, aby jim nebeský Otec mezi námi žehnal, aby
mohli prospívat a růst.
FOTBALISTÉ AMBASSADORS
V průběhu minulého roku byl v Arše založen misijní fotbalový klub Ambassadors in
Sport. Nápad vznikl asi před rokem v mládeži. Z původní party 8-10 kamarádů se tým rozrostl na 18 hráčů ve věku 18-21 let. Archu v něm prezentují Radek Kalenský jun. a Matouš
Kalvach. Tým hraje nyní v soutěži PAMAKO (pardubická malá kopaná). Kaplanem klubu, který se účastní tréninků a členy týmu seznamuje s křesťanskou vírou, je Radek Kalenský sen. Starší sboru vítají tuto odvážnou misijní aktivitu. Je pro nás novou výzvou k
přímluvám.
NOE ROSTE
Škola NOE má za sebou první školní půlrok. Struktura NOE - Základní křesťanské
školy v Pardubicích se v závěru minulého roku doplnila dle požadavků školského zákona
též o tzv. školskou radu. Školu v ní zastupuje Evža Čermáková, zákonné zástupce žáků
školy paní Slouková a členem rady jmenovaným ředitelkou školy je Jindřiška Tabačanová.
Koncem ledna jsme dostali dobrou zprávu z ministerstva školství: bylo schváleno rozšíření
působnosti naší školské právnické osoby o mateřskou školu. Dá-li Bůh, v září by se tedy
mohl rozběhnout též v prostorách Don Bosco provoz mateřské školy NOE, kterou povede
sestra Jana Marková z církve Slovo života. Začátkem února proběhl zápis do další první
třídy. Šest či sedm nových prvňáčků se tedy bude připravovat od září 2012 na nástup do
školy NOE. Celé dění školy přijímáme jako velký Boží dar a příležitost. Podporujme nadále rozjezd školy věrnými modlitbami, osobní podporou pracovníků školy a podle možností též finančně.
BOHATÝ BŮH A VĚRNÍ DÁRCI
Starší sboru na své lednové poradě schválili rozpočet Archy pro rok 2012, jehož
návrh předložil hospodář sboru Jakub Řehák. Kromě projektů na tento rok se v plánovaných výdajích objevuje nákup 4 skládacích stolů a dokončení vybavení kuchyně. Je též
navýšen fond oprav. Návrh rozpočtu byl schválen v důvěře, že se nám ho s Boží pomocí
podaří naplnit. Starší se též zabývali návrhem, abychom se pokusili postupně navýšit podporu misijních a diakonických aktivit mimo náš sbor tak, aby tato podpora tvořila desetinu
příjmů Archy. Rádi bychom tento „desátek“ oddělili jako projev naší vděčnosti za všechno
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Boží zaopatření, kterého se nám dostává. Starší sboru se rozhodli k této výzvě se opakovaně při sestavování rozpočtu v dalších letech vracet. Každoročně vidíme v oblasti našeho
hospodaření množství projevů Boží milosti. Jedním z nich bylo též množství darů v uplynulém roce, díky němuž jsme mohli koncem roku poslat ještě 150 tis. Kč jako splátku našich dluhů. Celkem jsme tak loni odkrojili porci v hodnotě 350 tis. Kč. Dalších 50 tis. Kč
bylo odesláno na začátku února 2012. Na zaplacení tedy čeká již jen asi 2,1 mil. Kč. Bohatému Bohu i vám, věrným dárcům, díky!
ČÍM ŽIJE RODINA ARCHY?
Naším cílem je, abychom rozvíjeli ve společenství Archy blízké vztahy. Podporu jeden druhého potřebujeme v různých okolnostech našeho života. S Ondrou a Míšou Tesárkovými jsme se radovali, že k jejich Kateřince jim Pán Bůh přidal Tomáška. V listopadu
jsme se modlili za jeho požehnání. Jeho brášku si nebeský Otec povolal již k sobě. Důvěřujeme Otci a učíme se nepochybovat, že to, co činí, činí dobře, i když my tomu ne vždy
rozumíme.
V lednu jsme na pětiměsíční studijní pobyt do Zwolle v Holandsku vyslali Lucku
Čermákovou. Na podobný pobyt se začátkem března chystá též Kristina Widenská.
Společně s Davidem Čapkem a Alicí Noskovou se chceme 25.02. v Arše radovat z toho,
že je Bůh povolává do společného života.
Modlitbami chceme provázet všechny rodiče, kteří očekávají v blízké době narození
svých dětí. Své prvorozené očekávají Petra a Petr Jeníčkovi a Dáša a Miles Stránských.
Máme však naději, že to nejsou jediná miminka, která by měla letos obohatit společenství
Archy! Bohu i rodičům díky! :-)
ZMĚNY U KORMIDLA ARCHY
Pomalu se blíží čas předávání štafety u kormidla Archy. V průběhu příštího roku by
Archa měla mít nového správce sboru. Vzhledem k tomu, že tento proces vyžaduje poměrně dost času, staršovstvo se těmito otázkami již intenzívně zabývá. 19.02. bude členské
shromáždění seznámeno s procesem hledání správce sboru a druhého kazatele sboru a s
výsledným návrhem STA. Účelem tohoto shromáždění je předat podstatnou informaci pro
modlitby a přemýšlení členů sboru. Diskuse členů sboru na toto téma bude otevřena o dva
týdny později - v členském shromáždění, které se bude konat 04.03. Starší sboru předpokládají, že volba nového správce sboru a druhého kazatele by se měla uskutečnit na podzim tohoto roku.
TĚŠÍTE SE NA VELIKONOCE?
Pokud ano, nejste sami. Podobně jako jiné roky i letos se na ně chceme připravit v
postním předvelikonočním období. To dle staré tradice začíná tzv. Popeleční středou (letos
22.02.). O týden později začíná akce 40 dní s Biblí, k níž se chceme také připojit. Rádi
bychom, aby toto pozvání přijali i rodiče s dětmi. V postním období budete též pozvání k
revizi života. Můžete ji uskutečnit sami nebo využít příležitosti ke zpovědním rozhovorům se staršími sboru. Tato duchovní obnova bude završena při bohoslužbě obnovou
křestních slibů na Neděli vzkříšení (08.04.). Na Zelený čtvrtek chystáme opět slavení sederové večeře, která nám pomůže hlouběji prožít obsah velikonočních svátků. Sederová
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večeře je židovský způsob slavení Velikonoc u společného jídla. S ohledem na to musíme
omezit počet účastníků této akce a nezbývá nám než ji uspořádat pro pozvané. Podobně
jako jiné roky se na Velký Pátek uskuteční dopolední bohoslužba v 09:00 hod. a večerní
bohoslužba v odlišném duchu (začátek v 18:00 hod.). Mládež bude opět připravovat na
sobotní pozdní večer (od 21:00 hod.) velikonoční vigilii - bdění Božího lidu, který očekává velké Boží skutky. Velikonoční čas uzavře Víkend duchovní obnovy, který připravujeme na 20. - 22.04.2012 ve Špindlerově Mlýně.
Sam. Jindra

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SBORU ARCHA
„Jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého.
Máme rozdílné dary...“ (Ř 12,5)

neděle 4. března 2012
13.30-15.30 hod.
Program:
1)

Hledání nového správce sboru

2)

Hospodaření v roce 2011

3)

Život sboru v roce 2011

4)

Pohled do dalšího období života sboru
• 40 dní s Biblí
• Postní období a Velikonoce
• Další připravované akce v tomto roce

5)

Volba delegátů na Konferenci CB 2012

6)

Diskuse

7)

Modlitby

Ke společnému přemýšlení, rozhovoru a modlitbám zveme všechny
plnoprávné členy sboru.
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Mládež
STUDENTSKÁ BOHOSLUŽBA
Jedná se o nový projekt naší mládeže. Jde o bohoslužbu, při které se formou a obsahem snažíme přiblížit středoškolákům, vysokoškolákům a lidem přibližně jejich věku.
Snažíme se o atmosféru, ve které se mladí lidé cítí v bezpečí a svobodní mluvit o věcích,
které si myslí a prožívají. Bohoslužba trvá lehce přes hodinu a po ní máme nachystané občerstvení. Zde je prostor pro diskuzi a celková možnost spolu strávit dobrý čas. Doba konání je velmi vhodná i pro naše nevěřící spolužáky a přátele, protože se koná v neděli večer, to již jsou zpravidla všichni doma a mají čas. Tato bohoslužba je určena lidem ve věku
15 až 30 let. Další nás čeká poslední únorovou neděli (téma: Thor). Budeme rádi za Vaše
modlitby.
Milan Stránský

ENGLISHCAMP – 2. ČÁST
Rok se s rokem sešel a my opět připravujeme další EnglishCamp. Tentokrát již
s pořadovým číslem čtrnáct! A já to vnímám jako velkou Boží milost moci být součástí
tohoto úžasného a požehnaného díla. Pro mne osobně je to již třináctý kemp a proto bych
se rád s vámi podělil o pár svých zkušeností a postřehů, co se týče principů a fungování
kempů. Vím, že mnozí z vás víte, že kemp pořádáme, mnozí z vašich dětí měly možnost se
kempu zúčastnit, ale přesto vnímám jako povinnost a tak trochu jako dluh se s vámi podělit, co to vlastně znamená „dělat EnglishCamp“. Přeji příjemné čtení.
JAK JSEM SE STAL KŘESŤANEM
Dokončení z minulého vydání.
Kemp byl moc super. Užíval jsem si hry, které byly hodně rozdílné od tradičních
českých her. Nejvíce mne nakonec oslovily večerní programy Marka Krupy a diskuzní
skupinky. Z kempu jsem odjížděl plný nových zážitků a přátel. Během následujícího roku
jsem chodil občas do mládeže a četl si knížku Více než tesař. Ta mi pomohla pochopit některé věci a spolu se svědectvími lidí, která jsem si přečetl na internetu, mi ukázala, že
křesťanství je opravdové.
Na dalším kempu jsem pak již při jedné z diskuzí na otázku, zda věřím, že je něco
nad námi, bez zaváhání odpověděl, že ano a že je to Bůh. Kemp probíhal v podobném duchu jako ten předchozí a po kempu jsem na tzv. followupu (2-3 dny po kempu, kdy jsou u
nás ještě Američané) přijal Ježíše do svého života a stal se křesťanem. A další rok jsem již
jel na kemp jako služebník.
AKTUÁLNÍ INFORMACE
Máme za sebou již několik týmových setkání. Na posledním jsme probírali propagaci EnglishCampu. Chceme dostat informaci o kempu na co nejvíce škol v Pardubicích a
Chrudimi. Připravujeme také nové webové stránky a pozvánky. Chtěl bych vás proto na
tomto místě také poprosit, abyste o kempu dali vědět svým známým, přátelům a příbuz9

ným. Kemp je skvělá příležitost, jak se zlepšit v angličtině a setkat se (mnohdy poprvé)
s křesťany. Je to stěžejní misijní aktivita sboru, tak prosíme o podporu.
Další dobrá zpráva je, že máme podepsanou smlouvu na objekt a nemusíme se tedy
strachovat, kde budeme. Letos se přesuneme do Kořenova v Krkonoších.
MODLITEBNÍ PŘEDMĚTY
• propagace na školách
• přihlášky studentů na kemp
• první setkání týmu: abychom sestavili funkční, vyvážený tým plný lidí zapálených
pro službu Bohu
• za Americký tým, který je také ve fázi hledání členů
• za zvýšení zájmu lidí ve sboru o kemp
pro SL připravil Tomáš Jeníček

NOE – Křesťanská základní škola v Pardubicích
Milí čtenáři,
přinášíme Vám krátké zprávy ze školy NOE:
Tým křesťanské mateřské školy se začal intenzivně scházet, aby pracoval na přípravě mateřské školy. Nyní pracuje ve složení – Jana Marková (Slovo života), Jana Málková
(Slovo života), Jana Halbrštátová (Křesťanské společenství HK), Marcela Hochmanová
(Církev adventistů) a Denisa Dvořáková (Slovo života). Před týmem mateřské školy leží
nyní dva náročné úkoly: propagace školky a rekonstrukce prostor v salesiánském středisku.
Na konci ledna jsme obdrželi rozhodnutí o registraci mateřské školy a školní jídeĺny
– výdejny do rejstříku škol. Od září 2012 tedy začneme užívat nový název: NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích.
V základní škole jsme na konci ledna rozdali žákům první vysvědčení. Jsme vděční
za půlrok, který jsme mohli s žáky, jejich rodiči i spolu navzájem v týmu prožít.
Leden byl také náročným měsícem, kdy jsme se připravovali na zápis. Uspořádali
jsme besedu pro rodiče předškoláků, propagační akci Story hour – anglické čtení. K zápisu
jsme zvali v místním tisku apod. Děkujeme všem, kteří na nás mysleli v modlitbách. Zápis
se uskutečnil v úterý 7. února. Přišlo devět dětí, dvě s žádostí o odklad. Předpokládáme,
že v září by pak do školy nastoupilo pět až sedm dětí, podle toho, zda ještě další rodiče
požádají o odklad školní docházky či nikoliv. Další první třídu tedy otevřeme. Dá-li Bůh
vyučovat v ní bude Lenka Macháčková, která již nyní intenzivně v NOE slouží.
Věříme, že Pán Bůh se i v dalším roce přizná ke svému dílu a bude nás provázet.
Markéta Chmelová
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Svědectví
Všechno začalo před třemi lety, když přestala fungovat dorostová skupinka. V té
době bylo všechno takové nijaké, Bůh pro mě byl jen pojem, slovo, které čteme někde
v Bibli. Často se mi ani nechtělo do shromáždění nebo na dorost. A právě v té době
z kazatelny zaznívala svědectví lidí, kteří se chystali ke křtu. Ta svědectví vypovídala o
tom, jak moc mají Boha rádi, a jak silný byl okamžik obrácení. Říkala jsem si, jestli vůbec
můžu být správným křesťanem, když jsem nic tak silného nezažila. Začala jsem se stydět,
že mě všichni považují za křesťana, přitom mi Bible nebo modlitba už nic moc neříkala.
Tehdy jsem se rozhodla, že to ještě zkusím, a začala jsem se modlit za to, aby se mi Pán
Bůh dal nějakým způsobem poznat.
V takovém stavu jsem prožila ještě pár měsíců, než začaly velké prázdniny a s nimi
i dorostový tábor. Nepamatuji si, čeho se večerní programy týkaly. Jistě ale vím, že se mě
hodně dotkly, a postupně mně ukazovaly, že mé pochybnosti o Bohu byly opravdu zbytečné. Předvečer odjezdu měl hlavní vedoucí program, při kterém použil příkladu slaňování. Jedná se o to, že nejhorší je překročit ohyb skály a důvěřovat tomu, který vás po laně
dolů spouští. A tak to bylo i s Bohem. Cítila jsem, že přede mnou leží rozhodnutí: půjdu to
zkusit nebo to vzdám. Tehdy jsem pocítila, jaká jsem byla slepá, že jsem neviděla, jak moc
mně Bůh má rád. Litovala jsem všeho, svých pochyb i nedůvěry vůči Bohu. Rozhodla
jsem se, že už chci žít jenom s Bohem, i když to určitě nebude lehké. Byla a jsem si jistá,
že to s Boží pomocí zvládnu. Poprosila jsem tedy vedoucího Dana, aby mě vyslechl. Požádala jsem před ním o odpuštění hříchů a vydala jsem Bohu svůj život. Potom jsme se
modlili. Při té modlitbě jsem ucítila, že mi z duše spadl ne kámen, ale celá skála.
Nedlouho na to jsem byla na bohoslužbě u nás na chatě, kde se po poutavém kázání
uskutečnila večeře Páně. Když potom přede mě předstoupil kazatel a nabídl mi víno a
chleba, moc jsem litovala, že nemohu přijmout. Pomyšlení na křest mi v hlavě vyvstalo
snad okamžitě.
Nyní je to skoro rok, co jsem se účastnila předkřestních setkání. Bible ke mně nezačala promlouvat, doslova na mě křičela. Poslední rok se událo hodně. Největší zkouškou
pro mě bylo, když mě nepřijali na školu, kam jsem chtěla. Nerozuměla jsem tomu, myslela
jsem, že se Bůh prostě spletl. Teď, po šesti pěti měsících na nové škole vím, že Bůh má
naplánované vše daleko dopředu, a jsem mu za to neskonale vděčná. Přála bych si, aby co
nejvíc lidí mohlo poznat stejnou Boží lásku a péči, jako jsem mohla poznat i já.
Anna Kampová
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Bona Nota slaví
Dvakrát třikrát v roce se v nedělním oznámení objeví také zmínka o tom, že se
v Arše koná koncert orchestru Bona Nota. Před vánocemi jsem si uvědomila, že je to informace, která mnohým vlastně nic neříká. Ani já sama nevím o Bona Notě mnoho.
Zeptala jsem se proto někoho, kdo nám o orchestru řekne víc.
KDE SE VZALA BONA NOTA?
Orchestr vznikl z iniciativy jeho členů jako pokračování orchestru hudebky
v Havlíčkově ulici. Po absolvování hudební školy bylo některým mladým lidem líto, že si
již dále spolu nezahrají a tak se začali scházet, aby si spolu zahráli. Časem bylo třeba dát
všemu nějaký rámec a tak vznikla Bona Nota. Oficiální registrace Bona Noty - občanského sdružení - se datuje na rok 1999.V Arše jsme však poprvé hrály již na adventním
setkání 1998 a pak stejný rok na půlnoční. A proč hrajeme v Arše? Protože tři zakládající
členové byli z CB Pardubice, dostal orchestr možnost zkoušet a občas i hrát v Arše.
KDO V BONA NOTĚ HRAJE?
V současné době má orchestr 14 hráčů. Jeho členové jsou studenti a lidé nejrůznějších profesí. Všechny spojuje láska k hudbě, která je pro ně zálibou a koníčkem. A tak
máme mezi sebou pojišťovací analytičku, asistentku ředitele, veterinární hygieničku, dvě
učitelky, programátora, katolického faráře a několik studentů. Jedná se o hudební amatéry,
to je o ty, kteří hrají „Con Amore“. Výjimkou je náš první houslista Petr, který je studentem 4. ročníku HAMU v Praze. Ale ten hraje taky s láskou .
Ze zakládajících členů zůstalo 7 muzikantů a 5 hráčů již s námi nehraje. Většinou se
odstěhovali. Z Bruselu, Olomouce či Prahy je to přece jenom daleko. Za ty chybějící nám
dorostli další členové a tak je nás pořád tak akorát. Z CB nás je nyní již 5. Když k tomu
přidáme 3 věřící katolíky a „našeho“ faráře máme právo hrát i „duchovní hudbu“.
CO HRAJETE?
Od počátku se držíme osvědčené staré nejčastěji barokní hudby. Občas si rádi zahrajeme i něco ze současné klasické hudby.
A CO KONCERTY?
Za léta trvání se ustálil počet koncertů v jedné sezóně na třech až pěti. Vždy to musí
být náš tradiční Vánoční koncert v Katastrálním úřadu v Pardubicích a pak ten Tříkrálový
koncert v Arše. Na jaře hrajeme ještě jednou v Arše a pak někde v krajích českých (Jičín,
Kostelec nad Orlicí, Praha, Olomouc, Čáslav, Česká Skalice …..). Jestli chceš vědět, kolik
jsme již odehráli koncertů tak více než 70 (v prvních sezónách jsme byli pilnější).
Koncerty jsou však jenom takové to nutné pokračování a cíl – nebo spíš bič, který si
na sebe vždy upleteme. Ale snad důležitější je pro nás všechny setkávání na zkouškách. A
na zkouškách s přibývajícími dětmi to někdy vypadá jako na výměnné burze dětského oblečení, proberou se dětské nemoci, a vše co k životu mladých matek, otců a dědy patří.
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Na druhou stranu jsou koncerty přece jenom zodpovědnost. Obecenstvo přišlo na
krásnou hudbu a tak se snažit musíme.
Vedle koncertů jsme hráli také při celé řadě bohoslužeb v Arše i jinde. To potom
mají všichni muzikanti možnost slyšet zvěst evangelia a vím, že slyšené slovo nese užitek.
NA KTERÉ KONCERTY ZVLÁŠŤ RÁD VZPOMÍNÁŠ?
Ono jich bylo opravdu už hodně, a ty „nejslavnější“ jako třeba Koncert vítězů Concerto Bohemia 2001 ve Španělském sále Pražského hradu s přenosem do televize si člověk
moc neužije.
V posledních letech se vždy těším na vánoční koncerty. To se mně stává, že mne na
podzim ve městě někdo zastaví a ptá se, kdy bude letos vánoční koncert, že prý to je pro
něho ten správný začátek vánoc. Pak zavolá ředitel KÚ, potvrdíme si, že i letos budeme
hrát 22.12. a vše ostatní už funguje dle zaběhaných pravidel. Akorát se musíme ještě něco
naučit zahrát.
V Pardubicích máme své obecenstvo, a tak přijde vždy dost posluchačů. Přesilovku
jsme snad ještě nikdy a nikde nehráli. Letos na Tříkrálovém koncertu už ani sál v Arše
nestačil. To se pak dobře koncertuje, když cítíš a vidíš, že si lidé v sále se zájmem a rádi
poslechnou, co hrajeme a někdy i zpíváme.
Nebudu také zastírat, že nás těší i zájem a kladné hodnocení od „profesionálů“ .
Třeba koncerty s houslovým virtuózem Bohuslavem Matouškem si vždy rádi zahrajeme.
Najednou totiž nemusíš mít strach, jestli to ten sólista dohraje a zda ho naše chyba moc
nesplete.
Z koncertů většinou vznikne i nějaké to video a tak na našem kanále na
http://www.youtube.com/user/BONANOTA2008 nás poslouchají lidé doopravdy z celého
světa. V poslední době dokonce někdo i z Konga .
Za sborový list se varhaníka Daniele Chrásky ptala Dagmar Kalvachová
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Smutné výročí? – 1.část
„I obrátil jsi můj pláč v plesání …“ Žalm 30,12
Jsou výročí, která si většinou připomínáme s velkou radostí (narozeniny naše, či našich dětí, výročí svatby nebo první výplaty atd.), ale jsou i výročí, která pro nás už tak radostná nejsou - to když si připomínáme odchod někoho milého, nebo jiné neradostné události v našem životě. Někdy to ovšem bývá tak, že to, co se zpočátku jevilo jako smutné a
bolestné, a ono to skutečně bolestné bylo, že se to díky Božímu vedení a požehnání obrátilo v radost a dobrořečení. Právě tak, jak to žalmista vyznává slovy uvedenými v nadpisu
tohoto článku. Něco podobného jsme prožili v Pardubicích a na celém tehdejším litomyšlském sboru před 50 lety a já bych rád, zvláště mladší generaci a vám, kteří jste přišli do
našeho sboru odjinud, připomenul právě to, co jsme před 50 lety prožívali jako bolest a
velké těžkosti, ale co se ve výsledku ukázalo jako počátek něčeho nového a Pánem požehnaného až do dnešních dnů. Jisté je ale to, že ti, kterých se to tehdy bezprostředně týkalo,
prokázali v době protivenství a žalářování velkou statečnost i pevnou víru a to byl podle
mne počátek toho, proč se to všechno zlé a těžké obrátilo v Boží požehnání.
Píše se rok 1962 – ale pojďme ještě trochu dál do minulosti, abychom si připomenuli tehdejší poměry a uvědomili všechny souvislosti. Jsme tedy zhruba v roce 1949 a
v Pardubicích, které jsou stanicí sboru Jednoty českobratrské v Hradci Králové, se pravidelně schází skupinka asi 20 – 25 bratří a sester s dětmi. Svá shromáždění mají v rodině
bratra Františka Žaloudka v Hronovické ulici, kde měl bratr také malou truhlářskou dílnu,
a na modlitbách očekávají, co nového přinese nové desetiletí v práci pro růst království
Božího v Pardubicích. Společensky to bylo jasné – ideologický boj znamenal vypořádat se
s pozůstatky buržoasních přežitků, provést kulturní revoluci, plnit pětiletý plán nejlépe už
za dva roky a tak budovat socialismus v naší vlasti, kde náboženství nebude mít během
několika málo let žádné místo. A právě v této době se v Pardubicích začíná odehrávat něco, co vůbec nezapadalo do této ideologie komunistické koncepce. Začalo to nenápadně,
ale co je důležité, bylo to v Boží režii. Ke stávajícím rodinám (Žaloudkovi s dvěma syny,
Markovi s dvěma dětmi, Koneční s dvěma syny, Hejzlarovi, Koubovi) a k několika dalším
jednotlivcům přibývá mladá rodina Karla a Věry Kalvachových, kteří se zabydleli
v Havlíčkově ulici v domě Chládkových (rodičů sestry Věry Kalvachové).
Autor tohoto článků podotýká, že v té době byl děckem sotva plínkám odrostlým a
navíc bydlícím v Chrudimi, takže se musí spoléhat na vzpomínky „očitých svědků“ té doby. Takže třeba sestra Koubová vzpomínala takto:
„V roce 1950 se konala evangelizace v sále hotelu Veselka a kázal při ní bratr Vlado
Fajfr z Brna. Největší podíl na přípravě měl bratr Žaloudek, který objednal sál, připravil
pozvánky a plakátky. Ostatní bratři a sestry pomáhali a radostně zvali známé i neznámé
lidi na tuto evangelizaci, která byla na dlouhou dobu poslední takto úředně povolenou náboženskou akcí v Pardubicích. Jinak z Hradce Králové přijížděli 1x za měsíc posloužit
kromě kazatele také bratři Fidler, Šoula a s nimi mladý Jiří Macek a na jejich službu jsme
se vždycky těšili (poznámka autora článku: bratr Jiří Macek byl letos, jako již pravidelně,
návštěvníkem Tříkrálového koncertu Bona Noty v Arše, tzn. udržuje živý kontakt
s Pardubicemi již více než 60 let!). Ke zmíněné rodině Kalvachových přibývají v několika
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příštích letech další mladé rodiny – manželé Chráskovi se dvěmi dcerkami Lydií a Pavlínou (v roce 1956) , novomanželé Truncovi (1957), Kolmanovi, Huškovi, Hláskovi, bratr
ing. Pavel Kamp a k nim přidává Pán i malé děti, takže pardubické společenství velice
rostlo a hlavně zdravě duchovně žilo. Bratr Robert Chráska, výborný hudebník, se ujímá
smíšeného zpěvu, brzy se přidává i mužský oktet pod vedením bratra MUDr. Samuele
Kolmana, bratr Jan Hušek vede vyučování dětí. Malý prostor u Žaloudků už nestačí, a tak
s vděčností přijímáme možnost scházet se ve sklepní místnosti v domě u Kalvachů, kteří ji
pěkně upravili a nezištně nabídli ke shromaždování. Služba bratří včetně zpěváků začíná
přerůstat do celého litomyšlského sboru, pod který Pardubice od roku 1952 patřily“.
Pro vaši představu (i když je to dnes těžko představitelné) uvádím to, že
k litomyšlskému sboru po roce 1952 patřilo 33 stanic! (druhý největší sbor Jednoty českobratrské v Prešově měl 23 stanic). Byly to stanice od sebe velice vzdálené např. Havlíčkův Brod, Horní Krupá, Třebíč, Křižánky, Pustá Rybná a z těch nám bližších Hlavečník,
Přelouč, Choltice a ke službě pouze 1 kazatel s aerovkou (to je auto pro 2 vepředu pod
střechou a pro dva menší vzadu v kufru bez střechy – taky jsem tam několikrát seděl) a
k němu množství bratří – laických kazatelů ze stanic. Vzpomínám, že když náš tatínek
s bratrem Drahokoupilem jeli sloužit do Hlavečníku, brali s sebou do vlaku kola,
z Chrudimi jeli do Pardubic, zde přestup na Přelouč, tam přestup na kola, na nich do Hlavečníku, no a po shromáždění stejnou trasou navečer zpět. Šel by dnes někdo do takovéto
služby?
A teď ještě něco ze vzpomínek bratra Pavla Kampa:
„Z dob svého mládí a studií, kdy jsem jezdíval přes Pardubice z Vysočiny do Krkonoš na prázdniny, měl jsem Pardubice spojeny s pachem Parama promíseným s vůní Vitany a okořeněným exhalacemi z VCHZ. Asi proto jsem byl rozčarován, když jsem v roce
1958, po skončení VŠ studií, dostal tzv. „umístěnku“ právě do VCHZ Pardubice. Znamenalo to pro mne tehdy odpracovat tam povinné 3 roky a pak rychle pryč. Vůbec jsem nepřemýšlel o tom, že bych tam zůstal déle“. Dále Pavel uvádí, že to byly 2 důležité okolnosti, které jeho rozhodnutí změnily. Pokračuje takto:
„Do Pardubic se v té době přistěhovali také manželé Hláskovi, kteří zde získali byt.
S Jendou jsem se dobře znal z Prahy, kde jsme spolu bydleli v diakonii. Ani Jenda původně nepočítal s tím, že by zůstal v Pardubicích. Pamatuji se ale, že při jedné návštěvě tehdejšího tajemníka Rady, br. Michala v Pardubicích, nám oběma tento bratr kazatel důrazně
pověděl: „Bratři, nemyslete na odchod z Pardubic. Já věřím, že vás sem Pán Bůh poslal a
že zde máte své úkoly“. Druhá okolnost, která změnila situaci, bylo vytvoření skupinky
mládeže, která se nazývala skupinkou „písmáků“, protože o mládeži v souvislosti s církví
se v tehdejší době nesmělo mluvit. Bylo to 12.12.1960 a sešlo se tehdy „u Kalvachů“ 9
mladých lidí. To byl počátek práce s mládeží v Pardubicích, která trvá, díky Bohu, dodnes.
Brzy mezi nás začali jezdit i mládežníci z Chrudimi, a tak 15.2. 1961 je v kronice „písmáků“ už 15 podpisů. Bratr kazatel Jaroslav Polanský, který byl tehdy správcem litomyšlského sboru, navrhl, aby se začala formovat celosborová mládež, jejíž základ by tvořila právě
skupina z Pardubic a Chrudimi“.
No a to byl také jeden z důvodů, proč se daly do pohybu následné události, které
vyvrcholily na jaře roku 1962, a jejichž výročí si letos připomínáme. Ale o tom, jak dá
Pán, až příště.
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P.S. Dovolil bych si ještě vstoupit do vzpomínek bratra Pavla Kampa a k těm jeho
dvěma důvodům, které uvádí jako rozhodující, proč zůstal v Pardubicích, bych přidal ještě
jeden velice důležitý. Pavel v Pardubicích nalezl totiž dívku svého srdce, Blanku, kterou si
také v dubnu 1962 vzal za manželku. A začínající mládež asi tehdy poprvé v životě viděla
na vlastní oči, jak vypadá pravá křesťanská svatba.
Z historických pramenů a trošky vlastních vzpomínek zpracoval Vladimír Lukáš

Prafráze na jan 6.10-13
Pane, je již pozdě
a oni nemají čas...
Ježíš uviděl množství lidí a bylo mu jich líto.
Svědčil jim tedy o neodolatelné lásce Boží.
Když se pak schylovalo k večeru, řekli jeho učedníci:
Pane, pošli tyto lidi pryč, je již pozdě a oni nemají čas.
Dejte jim tedy svůj čas vy, řekl jim.
My sami ho nemáme, přiznali.
A to málo, co máme, jak to má stačit zástupům?
Přesto byl mezi nimi jeden, který měl ještě volných pět termínů
a k tomu dvě čtvrthodiny. Víc nic.
Ježíš tedy s úsměvem vzal do rukou těch pět termínů a obě čtvrthodiny,
pohlédl k nebi a modlil se.
Pak nechal rozdělit drahocenný čas z rukou svých učedníků čekajícímu zástupu.
A hle: to málo stačilo pro všechny.
A dále čteme, že užasli.
Viděli, že u Boha je možné to, co není možné u lidí.
(podle Lothara Zenettiho)
při toulkách po netu našel D. Beníšek
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1.1.2012

3 521 Kč

22.1.2012

2 860 Kč

8.1.2012

4 339 Kč

29.1.2012

3 272 Kč

15.1.2012

4 210 Kč

5.2.2012

2 714 Kč
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3 POHLEDY NA NAŠI SOUČASNOST
Proč nadáváme?
Asi to patří k naší mentalitě a národní identitě, že stále nadáváme na naše politiky a
představitele státní správy na všech stupních. I když ta současná situace – to je opravdu
extraliga. Korupce, tunelování, nečestnost, podvody, tajné nahrávky, zmanipulované veřejné zakázky atd. Je zde ale jedno velké ALE. Stále totiž platí ono známé, že národ má
takové politiky a představitele, jaké si zaslouží.
Když se podíváte na výsledek průzkumu, který provedly agentury v 19 evropských
zemích a v Izraeli, tak se přestanete divit a možná i nadávat. Průzkum se týkal poctivosti
jednotlivých národů a byly při něm různými otázkami osloveny tisíce respondentů v těchto
zemích. A výsledek? Ten je pro nás katastrofální.
Tabulka národní poctivosti:
Portugalsko, 2) Dánsko, 3) Švédsko, 4) Izrael, 5) Norsko, 6) Velká Británie, 7) Estonsko
… 18) Německo, 19) Česko, 20) Rusko
Dále netřeba nic dodávat!
NAŠE ŠKOLSTVÍ
Možná trochu bez povšimnutí a dalšího komentování, vzala naše společnost na vědomí velký úspěch středních církevních škol ve výsledku loňských státních maturit. Tyto
státní maturity vzbuzovaly již několik let (a stále ještě vzbuzují) velký rozruch. Vždyť také
jejich příprava stála 680 milionů korun. A výsledek těch loňských maturit je zarážející.
10% žáků nebylo vůbec k maturitám připuštěno, dalších 20% žáků při nich neuspělo a to
znamená varující číslo 30% propadlíků.
O to víc nás musí těšit skutečnost, zmíněná na začátku glosy, o úspěšnosti církevních škol. Skutečnost je taková, že ačkoli je církevních středních škol pouze 36
z celkového počtu 1423 (tj. asi 2,5%), mezi 10 nejúspěšnějšími školami jsou hned 3 církevní gymnázia (tj. 30%).
To může být velice povzbudivé a inspirující pro naši ZKŠ Noe a doufám, že si toho
všimli i rodiče, kteří se rozhodují o umístění svých dětí do škol.
Z KŘESŤANSKÉHO HUMORU – OPĚT NAŠE ŠKOLSTVÍ
Procházel se Pán Ježíš po naší zemi a potká plačícího muže. „Proč pláčeš?“, ptá se
Pán. „Velká voda mi vzala dům a všechen majetek – jsem žebrák“. Pán Ježíš vztáhl ruku a
řekl: „Muži, hleď, zde je tvůj dům“. Pán jde dál a potká plačící ženu. „Proč pláčeš, ženo?“
„Ó jak jsem nešťastná, zemřel mi manžel“. Pán vztáhl ruku a hle – živý manžel stojí vedle
ní. Pán pokračuje v cestě a vidí sedícího a plačícího mladého muže. „Proč pláčeš, mladý
muži?“. Ten odpovídá: „Pláču, Pane, nad stavem českého školství“. Pán Ježíš si sedl vedle
něho …. a rozplakal se taky.
Zpracoval VL
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Boží požehnání do dalších dnů
a vše nejlepší !
narozeniny
v lednu, únoru a březnu

Csukásová Věra
Černík Jiří
Jindra David
Jirků Zuzana
Šenkýř Arnošt
Baffiová Věra
Kuklová Kamila

60
65
20
25
90
80
45

let
let
let
let
let
let
let

Tesárková Michaela
Bašárová Anna
Jindra Samuel
Karaba David
Kalvachová Monika
Růžičková Jana
Hambálek Michal

35
85
45
25
35
55
20

let
let
let
let
let
let
let

Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v Tebe!.
Ž 84,13

Akce v únoru a březnu
12.2.
19.2.
19.2.
25.2.
26.2.
29.2.
4.3.
5.3.
11.3.

17.3.
24.3.

9:00
12:00
po bohoslužbě
19:00
11:00
18:00
9:00
13:30
18:00
9:00
16:00
9:00

Bohoslužba s Večeří Páně
Oběd mládeže
Krátké členské shromáždění
Modlitební setkání starších sboru
Svatební den Alice Noskové a Davida Čapka
Studentská bohoslužba
40 dní s Biblí čtení Bible dle rozpisu
Bohoslužba s Večeří Páně a křtem
Výroční členské shromáždění
Pracovní jednání starších sboru
Bohoslužba se službou Daniele Heczka
Přednáška o Moravských bratřích Daniele Heczka
Bohoslužba se službou Pavla Hoška - neděle ETS a
účelová sbírka na ETS
Setkání vedoucích English Campů - pořádá KAM

18

Služby CB
Kázání v mp3 a textové podobě
Nahrávky biblických hodin v mp3

……………………………….

www.cb.cz/pardubice

……….………………………

kancelář Archy

Knihovna

Irena Hambálková
Eva Heinová
Dagmar Kalvachová
Martin Hambálek
Radomír Kalenský
Daniel Čapek
Martin Tabačan
Marek Kalvach
Petr Kalvach
Jiří Čermák
manželé Lašutovi
Marie Kampová
Daniel Chráska

(půjčování knih vždy po shromáždění)

Prodej knih a hudby, Kavárna
Kurzy Alfa
Awana klub
Práce s dorostem
Schůzky mládeže
Evergreeni
Chválící skupinka
Správce budovy
Kancelář sboru, pokladník
Varhanní doprovod

ELIM

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

Pardubice

466 415 226
777 505 987
737 342 615
466 415 226
466 648 082
777 040 730
774 134 301
736 466 891
777 043 356
731 686 693
603 112 271
732 157 375
466 412 253

o. s.

křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii
Výbor pobočky:

Vladimír Lukáš – předseda
Eva Widenská
Petr Kalvach st.

Revizor hospodaření:

Jaroslav Žítek

Struktura činnosti.
Kavárna a knihkupectví - vedoucí Dagmar Kalvachová (Dubinská)
Seniorklub - vedoucí Vladimír Lukáš, zástupce - Petr Kalvach st.
Volejbalový kroužek - vedoucí Jiří Žouželka
Číslo účtu (pro vaše případné sponzorské dary). 1036025167/5500

Pravidelná setkání
NEDĚLE

Modlitební chvíle
Bohoslužba
Bohoslužba

08:00 hod. Archa, kavárna
09:00 hod. Archa, velký sál
09:15 hod. Kvasín

ÚTERÝ

Kurz Alfa

18:00 hod

STŘEDA

Modlitby za sbor
Biblická hodina

17:15 hod. Archa, klubovna
15:00 a 18:15 hod. Archa

ČTVRTEK

Klub maminek
Awana klub
Biblická hodina

09:00 hod.
17:00 hod.
18:30 hod.

Archa, sudé týdny
Archa
Kvasín, sudé týdny

pardubice@cb.cz

PÁTEK

Dorost

16:30 hod.

Archa, klubovna

Samuel Jindra
tel. 723 929 999

SOBOTA

Mládež

18:00 hod.

Archa, malý sál

samuel.jindra@gmail.com

NEDĚLE

Evergreeni

18:00 hod.

Archa, malý sál

Číslo účtu sboru CB Pardubice 1201277369 / 0800
Konstantní symbol 558
Variabilní symbol
Při úhradách používejte prosím jako variabilní symbol své rodné
číslo datum narození (bez čísla za lomítkem),
před které uvedete toto dvojčíslí podle druhu určení platby.
dary, desátky
splátky dluhů ARCHY
úhrada akce mládeže
úhrada tábora AWANA
úhrada sborové dovolené
zahraniční misie
úhrada Awana klubu
účelové dary pro křesťanskou školu

68........
78........
33........
11........
77........
55........
66........
99........

Sborový list. Vychází jako občasník sboru Církve bratrské v Pardubicích.
Všechny připomínky, podněty a nápady či modlitební předměty adresujte
prosím redakci Sborového listu.

Církev bratrská- Archa
Pardubice
Lonkova 512
530 09 Pardubice
www.cb.cz/pardubice

Kazatel

2. kazatel
Martin Tabačan
tel. 774 134 301
tabycz@gmail.com

Starší sboru
Pardubice
Dušan Beníšek
tel. 603 399 349
du.ben@tiscali.cz
Radomír Kalenský
tel. 606 788 791
radomir.kalensky@tiscali.cz
Dagmar Kalvachová Pol.
tel. 736 658 176
dagmar.kalvachova@seznam.cz

Petr Kotas
tel. 602 309 227
f.trade@email.cz
Daniel Pirkl
tel. 777 876 926
daniel@pirkl.cz

Samuel Jindra samuel.jindra@cb.cz
Dagmar Kalvachová Pol. dagmar.kalvachova@seznam.cz

Jakub Řehák
tel.775 322 268
rehak.jakub@gmail.com

Uzávěrka příštího čísla březen 2012.

Kvasín
Zdeněk Šenkýř
tel. 469 666 966
zdenek.senkyr@seznam.cz

Náklady na vydání tohoto čísla činí asi 10 Kč.
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