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Verš pro sbor Havlíčkův Brod

„Povzbuzujte se tedy a posilujte  navzájem.“
1Tesalonickým 5:11

Verš pro dětskou školkuVerš pro dětskou školku

„Svatý Bůh Izraele, mě k vám posílá s tímto posel-
stvím: Jsem Hospodin a váš Bůh který vás učí, co je 
pro vás nejlepší, a vede vás cestou, kterou máte jít.“ 
Izajáš 48:17

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdy-
koliv se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami 
sobě.“ 
Rallph Waldo Emerson
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„Jom Kipur“ – „Den smíření“
je přísný postní den, který zbožní Židé tráví pokud možno v modlitbě úplně bez jídla,
pití, kouření, kosmetiky a podobně. Půst trvá od západu slunce do západu slunce
24 hodin. Patří k těm svátkům, které nějak drží i jinak nepraktikující, asi jako
někteří křesťané jen tak nějak slaví Vánoce a Velikonoce. Tuto anekdotu znám
z dětství od tatínka. Můj tatínek byl agnostik, nevěděl, zda je Bůh, a nepraktikoval,
ale na Jom Kipur nejedl, nepil, nekouřil, a to kouřil přes 40 cigaret denně.

Byl Jom Kipur. Rabín šel odpoledne ze synagogy si domů trochu odpočinout
a potkal na ulici jednoho člena své kongregace. Ábeles se právě cpal nějakou
dobrotou! „Šalom, budu se modlit, abyste se brzy uzdravil.“ Rabín počítal, že je
Ábeles nemocný a má zakázán půst lékařem, což je třeba poslechnout. Ale Ábeles
odpověděl s plnou pusou: „Cože, já jsem přece zdravý jako řepa.“ Aha, pomyslel si
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odpověděl s plnou pusou: „Cože, já jsem přece zdravý jako řepa.“ Aha, pomyslel si
rabín, tak asi zapomněl, že je Joma. „No jistě, chápu, jeden má dnes takových cores
(starostí) s mišpoche (rodinou) a s parnose (obživou), že snadno zapomene, co je
za den, že ano.“ Ale Ábeles pokrčil rameny. „Ne, nezapomněl jsem, vím, že je dnes
Joma…“ Rabín už nevěděl, kudy kam a tak zvedl ruce a velebil Hospodina. „Buď
požehnán Nejvyšší, Pán světa, že má takové děti, že než by zalhaly, tak se raději
přiznají k hříchu.“ Ten měl nejdliškejt!

Tatínek mi vysvětloval, že „nejdliškejt“ je vlastnost, kdy u druhého člověka
hledáme trpělivě dobrý úmysl, i když navenek vypadá jeho jednání jako špatné.

Opovážlivé posuzování, tj. přisuzování špatného úmyslu bez vážného důvodu, je hřích, hodně
podceňovaný, a přitom často rozbíjející společenství.

Jitka Krausová: Příběhy moudrosti. Pomoc na cestě k sebepoznání a k růstu, vlastním nákladem 2016, podle 
Milujte se! č. 47/2018 publikováno se svolením autora i redakce



V minulém roce jsme se hned dvakrát 
stěhovali. Poprvé ze starého sboru ČCE do 
domu církve Husitské. Tam jsme mohli mít 
bohoslužby přes celý rok a poté jsme se 
stěhovali zpět do domu ČCE, ale dům byl 
zcela přestavěn a rozšířen, takže jsme se 
nastěhovali do nových prostor. Poprvé 
jsme se zde sešli první prosincovou sobotu 
2018. 
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Kazatel Aleš Kocián se nabídl blíže osvětlit symboliku 4 nástěnných plastik v no-
vém evangelickém sboru. Jedná se o anděla, lva, orla a býka, které se už od dob 
církevních otců spojují se 4 evangelii, respektive jejich 4 autory. Obecně je přijí-
máno, že se tyto 4 symboly, uváděné u Ezechiele, respektive vyskytující se i v knize 
Zjevení, přiřazují:  Orel se jako symbol vysokých a nebeských myšlenek je přiřazen           
k Janovu evangeliu, Lev k Markovi díky vystoupení Jana Křtitele na poušti na začátku tohoto 
druhého evangelia. Býk je určen pro Lukáše, kde se na začátku evangeli hovoří o Zachari-
ášově oběti, konečně symbol Člověka je oddělen pro Matouše, protože první perikopu jeho 
evangelia tvoří Ježíšův rodokmen.

Takto jsou tyto symboly zobrazovány na velkém množství výtvarných i architekto-
nických děl. Zkuste se na to někdy soustředit, až budete pozorovat například 
barevné vitráže.

JŠ
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Vminulém roce se zasloužil náš bratr Jaroslav Čáp    
o zřízení knihovničky s duchovní literaturou v Okresní 
nemocnici Havlíčkův Brod. Knihovnička je umístněna 
na zdi ve vestibulu, hned vedle nemocniční lékárny.   
Jaroslav se o knihovničku stará, pravidelně do ní 
doplňuje literaturu a udržuje knihovnu v pořádku. 
Jsme Pánu Bohu i Jarouškovi za tuto možnost a službu 
moc vděční.

JŠ
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Každou sobotu, když si dospělí studují úkol sobotní školy, odchází děti do jiné
místnosti a mají svoji dětskou sobotní školku. Vedoucím DSŠ je u nás teta Elen a
každý rok si připraví pro děti jiná témata. Minulý rok to byla podobenství, letos to
jsou proroci. V červnu si pak děti přichystají dětskou bohoslužbu a téma daného
školního roku nám nějakým krásným způsobem představí (scénky, písně, básničky,
krásné kulisy apod.).
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Vánoční bohoslužba se již stala tradicí našeho malého sboru. Letos jsme měli
poprvé dostatek prostoru, abychom mohli přivítat všechny hosty z protialkoholní
léčebny. Vždy jsme celí napjatí, zda klienti léčebny budou moci přijít. Letos nás
napínali obzvláště, když dorazili se zhruba 15 min zpožděním. Ale o to větší radost
potom můžeme prožívat, když se prostory zaplní do posledního místečka.
Díky Pánu Bohu za to.
(z důvodu ochrany soukromí klientů léčebny, nebudeme zveřejňovat fotografie s nimi).

JŠ
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Ještě mnohem starší tradicí je Novoroční besídka, slavnost konaná na začátku
každého roku, kdy si vyprošujeme požehnání Boží, jeho vedení a přítomnost v na-
šich životech. Vytahujeme si každý svůj veršík, poselství od Pána Boha konkrétně
pro nás. Veršík si vytáhneme i pro sbor (ten jste si mohli přečíst v úvodu
Zpravodaje). Máme se navzájem povzbuzovat a posilovat. To je poselství pro naše
společenství do celého roku 2019.

JŠ
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Už nějaký čas má žena ráda poslouchala koncert 
Pavla Kantora, který náhrál před několika lety           
v Malých Svatoňovicích. Ne, že by patřila do 
generace, která Pavla, slezského písničkáře z našeho 
adventistického prostředí, překřtila podomácku na 
Pavouka. Ale prostě jeho písně jsou chytlavé. 

A tak jsem Pavlovi napsal, jestli by třeba neměl 
ještě k prodeji nějaká cédéčka. Měl. A poslal i s 
bonusem, zpěvníkem jeho písní. A když už jsme si 
povídali po telefonu, nemá totiž rád elektronickou 
korespondenci, domluvili jsme koncert ve věznici. 
Byl listopad, ale Pavel našel volné okénko až na 
květen. A zeptal se, když už pojede tu dálku, jestli květen. A zeptal se, když už pojede tu dálku, jestli 
bychom neuspořádali koncert i v Havlíčkově Brodě 
nebo okolí. Inu, to je dobrý termín, řekl jsem si, to 
by Ela měla k narozeninám jako dárek. A bylo to.

Tedy vlastně ještě nebylo. Museli jsme půl roku 
počkat, do soboty 26. května. Tím spíš to ale stálo za 
to. Ve věznici si Pavel odsouzené získal během 
chvilky. Obavy, že by nevěděl, co říct, se nenaplnily. 
A večerní koncert v brodském sboru CB byl také 
úchvatný. Sice při něm nikdo už nepískal, netancoval 
ani jinak nekřepčil, zato mnohem víc z nás znalo 

Pavoukův repertoár. I když, třeba tu o housence Elence jsme neznali. A byla krásná
nejen pro obě přítomné Elenky. Dokonce Pavel, díky Tomáškově odpovědi, získal nový
pohled na závěr písničky. Možná ho prý někdy ještě do písničky dopracuje. Nebo ale-
spoň do komentáře k ní.
Děkujeme za krásný večer. AK
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Kdybychom nechali mluvit čísla, stal by se z 28. ročníku náš 6. veletrh. To
druhé číslo, jak se zdá, reprezentuje náš už pár let trvající zájem. Hitem
letošního veletrhu, myšleno na našem stánku, byly obrázkové kartičky

z novoročních veršů. Dokud nedošly, zájem o stánek byl vytrvalý. Jako obvykle byla
v nabídce literatura z nakladatelství Advent-Orion, několik titulů k rozdávání, mimo
jiné kniha Ten který přichází, a díky štědrému daru misijního oddělení Českého
sdružení také časopisy Za obzorem. Rozdaný počet literatury nikdy neukáže skutečný
zájem čtenářů o Boží věci, to se může ukázat teprve časem. To k rozdávaným
korespondenčním kurzům už nějaká anonymní statistika k dispozici občas je.

Můžeme se tedy nechat překvapit
číslem, možná někdy v budoucnu
i příběhem, ale stejně tak dobře sei příběhem, ale stejně tak dobře se
už teď můžeme připravovat na
ročník 2019. Naprosto nejlepším
přípravným nástrojem je přímluvná
modlitba. S tou můžeme začít už
dnes. Dvacátýdevátý Podzimní
knižní veletrh se otevře od 11. do
12. října 2019.

AK
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Když jsme se s manželkou v druhém
roce nového tisíciletí vzali, přistěhovala se
ke mně do Dvora Králové. Pro ten sbor byl
každý jeden člověk velká posila, protože
to v tu dobu byl nejspíš nejmenší
adventistický sbor v České republice.
Spolu s námi tam čerstvě začaly z ini-
ciativy vysvěceného kazatele Petra Staše
dojíždět dva další manželské páry a jeden
samostatný bratr, takže ze sedmi nás
najednou bylo třináct. A pak přišla ta
výzva.

Měli jsme uspořádat okrskové setkáníMěli jsme uspořádat okrskové setkání
pro cca. 240 lidí. Místo by bylo, (aula
královédvorského gymnázia), pohoštění
dozajista lze zvládnout také, ale koho
pozvat v roli kazatele? A tu jsme se
dohodli, že pozveme bratra, který z čes-
kého teologického semináře odešel na
anglickou univerzitu. Seznam.cz už čtyři
roky úspěšně poskytoval mailové adresy
a tak jsem do Anglie napsal, a obdržel
jsem odpověď, že milý bratr Duda rád
přijede, ale cesta letadlem, parkovné na
letišti, doprava po Česku a diety vyjdou na
8.800,- Kč. Šli byste do toho ve 13 lidech?
Inu bez přímluvné modlitby jistě nikoliv.
My také ne.
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PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Odpoledne během okrskového shromáždění bratr Duda

kupodivu kázal o přímluvné modlitbě a já si dodnes
pamatuji, jak mě zasáhla novinka, o které jsem neměl
tušení. Přemýšleli jste někdy o tom, k čemu vlastně Pán

Bůh potřebuje slyšet naše modlitby?
Jistě, i já raději slyším o problému od vlastních dětí, než
aby mi o nich referovala paní učitelka v žákovské knížce.
I já rád od dětí slyším, že mě nebo mou ženu mají rády.
Jistě, že si prohlédnu katalog, kam děti zakroužkovaly
hračky, co by si přály, byť to znamená zakroužkovanou
půlku stránek. (Jak podobné jsou přací modlitby
dospělých, viďte?)dospělých, viďte?)

Bůh ale ví o našich prosbách ještě dříve, než je vyslovíme (Mt 6,8), a nevyslyší nás
pro množství slov (Mt 6,7), jejich poskládání, ani pro úžasnou recitaci. Bůh přeci ví
o všem, co potřebujeme (Mt 6,32).

Přes to všechno ale Bůh přímluvnou modlitbu potřebuje. Je to modlitba
spolupráce. Nebe se díky ní může připojit k prosbě ze Země. Boží nepřítel sice na
Boha stále bude útočit – „Hele, jak to, že jim zase jdeš pomáhat? To je nefér! Je to
moje Země, já jsem tady knížetem!“

Bůh na to ale snadno odpoví: „Jistě, jsi dočasným knížetem, a v jejich svádění
a pokoušení se ty i tví padlí andělé činíte. Ale teď mám právo zasáhnout i já. Ne jen
pro mou vůli, tu bys nazval nespravedlivou, ale proto, že mě o to požádali sami
obyvatelé Země. Tady je doklad“, a Bůh předloží seznam našich modliteb a záznam
o jejich vytrvalosti.

Mimochodem, na tom okrskovém shromáždění se vybralo na cestu řečníka,
pronájem sálu, pohoštění a ještě náš skromný provoz na půl roku dopředu.
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NENÁPADNÁ ALE CÍLEVĚDOMÁ
Četl jsem onehdy v traktátu o přímluvné modlitbě o službě sestry, která se modlila 
za nezasažená místa ve svém domovském státě. Autor na konci její zkušenosti 
dodával, že si představuje, jak jednou, po setkání s Pánem, dojde čas na korunovaci 
služebníků, (těmi korunami, které pak služebníci budou házet k nohám Ježíše, který 
si je zaslouží; ale teď zpátky k tomu autorově podobenství). Kazatelé, evangelisté a 
další služebníci, kteří sbory zakládali, pracovali s nimi a přiváděli do nich nové 
Kristovy následovníky, budou očekávat svůj díl odměny. 

Bůh si ale k sobě nejdřív zavolá sestru x, modlitebnici Páně, a předá jí korunu
s množstvím drahých kamenů, protože její služba modlitbou předcházela všechny ty
další Boží služebníky. V jejím sboru jí sice říkali „matko“, ale jinak byla nenápadná,
a mnozí ji vlastně ani neznali jménem. Byla tichá, stará a málokdo si jí povšimnul.
Ovšem neztrácela čas mluvením na chodbách, neprosazovala své názory. Pracovala.Ovšem neztrácela čas mluvením na chodbách, neprosazovala své názory. Pracovala.

BRIGÁDA V NEBI
Už máte na rok 2019 sjednanou brigádu? 

Cože? Že chodíte do práce? Staráte se        
o vnoučata? Jste nemocní? Chodíte teprve 
do školy? 

A co takhle brigádu v nebi. Tu byste 
brali? Tedy ne proto, abyste si vydělali, 
nene. V nebi vypsali brigádu na přímluvy –
největší službu ze všech. Službu, ve které 
nebe spolupracuje se Zemí. Brigádníci        
z Havlíčkobrodska a okolí jsou vítáni. 
Vzdělání, národnost, dokonce ani čeština 
není podmínkou. Samozřejmě prý je možné 
prezentovat také osobní potřeby…
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Ovšem Elijáš, nebo kdo to tam nahoře říkal, že prý se nemá zapomínat ani na chválu 
a díky…

Inu sv. Jan k tomu ve svém Zjevení dodal: „Potom se podívám - a hle: veliký 
zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, plemen, kmenů a jazyků; stáli 
před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami v rukou, a volali 
mocným hlasem: »Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně,     
a Beránkovi!« (Zjevení 7,9.10 Petrů)
Tak co, přidáme se k nebeským modlitebníkům? Já tedy jistě!
AMEN

AK

Ilustrační foto Gymnazium-Dvůr Králové; zdroj-Krkonošský denik-630
Ilustrační foto - aula GDK:

Ilustrační foto D.Duda – zdroj  youtube.com

Hagin, Kenneth E., Umění přímluvné modlitby - Příručka přímluvy, dostupné na: 

DOPROVODNÉ TEXTY
•Vždycky a při každé příležitosti proste a modlete se, jak to Duch vnuká. Buďte v tom velmi bdělí a vytrvale se modlete za všechny 
křesťany... (Efezským 6,18 Petrů)
•Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina upomínáte,
nedopřávejte si pokoje a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobí, aby byl slavný na zemi. (Izaiáš
62,6-7 B21)
•Člověk není Bohu o nic vzdálenější než modlitba. (Matka Tereza)
•K obhajobě Boží slávy spíše přispějeme tím, že MU nejdřív řekneme o lidech nevěřících, než abychom O NĚM dřív něco říkali lidem
nevěřícím. (Sinclair Ferguson)

http://www.jahni.cz/wp-content/uploads/2009/11/umeni-primluvne-modlitby.pdf

https://www.gym-dk.cz/2018/12/ceska-policejni-legenda-v-aule-gymnazia
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Přišel nám dopis z ADRY:
Dobrý den, paní Ščerbová,
srdečně Vás zdravím z kanceláře BanglaKids. Jsem ráda, že Vám 
mohu poslat odpověď od Shamoli spolu s jejími fotkami. 
V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.
Děkujeme Vám za Vaši podporu.
Přeji Vám krásný den,

Šárka Hejnáková
Koordinátorka programu BanglaKids
Komunikace s dárci
ADRA o.p.s

Musím přiznat, že když jsem viděla, jak Shamoly
drží na fotkách dopis od nás, tak mi šel mráz po
zádech a najednou to bylo vše mnohem opravdovější,
vybavila jsem si, jaká to byla malá podvyživená
holčička a jak za těch cca 11 nebo 12 let vyrostla
v krásnou a chytrou slečnu. Díky tomu, že my jsme
mohli darovat, pro nás zanedbatelný peníz. To je tak
velká a konkrétní věc.
Moc vám všem děkuji, že to celé ty roky zvládáte
platit.
Shamoly a její rodině to změnilo život…

JŠ
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KULATÁ A PŮLKULATÁ VÝROČÍ V ROCE 2019

6.1. 1994 - Hořínková Jana

Vydání 2019                                                NAROZENINY strana 22.

21.5. 1969 - Sochorová Iva

26.6. 1979 - Slanina Stanislav

24.10. 1989 - Hořínek Luboš ml. 

22.11. 1964 - Hořínková Marie6.1. 1994 - Hořínková Jana

18.1. 1964 - Hořínek Luboš

26.1.1944 - Chvála Otakar

31.1. 1929 - Sochor Jiří

9.3. 1974 - Hořínková Marta

10.3. 1999 - Mandlová Denisa

30.4. 1994 - Mandl Pavel ml. 

22.11. 1964 - Hořínková Marie

28.11. 1959 - Nováková Marie

21.12. 1959 - Sochor Pavel



Děkujeme všem, kteří se dočetli až sem. Znamená to totiž, že vás
zajímá náš sbor – jak se v něm žije, co děláme, jací jsme, jaké
přinášíme svědectví okolnímu světu, jaké jsou naše radosti
i starosti… A my si toho moc vážíme. Vážíme si každého člověka,
který přijde do našeho společenství.
Přejeme vám požehnaný a krásný rok 2019.

JŠ
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Zpravodaj pro své členy vydává sbor CASD HB*.
Na tomto Zpravodaji se podíleli: Aleš Kocián (AK), Jaroslava Ščerbová (JŠ)
Grafická úprava – pro tištěnou a internetovou verzi Jaroslav Čáp, Telefon redakce: 739 471 368, 739 327 601 
*Neprodejné.

Verše sobotní školy:
http://hb.casd.cz/ke-stazeni/verse-sobotni-skoly/

Internetová verze Zpravodaje HABR na: http://hb.casd.cz

Další číslo Zpravodaje HABR vyjde na začátku roku 2020. 
Příspěvky zasílejte na adresu: buci.kosik@centrum.cz


