
ZPRAVODAJ HABR 2013/14 

Pro sbory Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou a skupinu Chotěboř 

VERŠ NA ROK 2014 PRO SBOR HAVLÍČKŮV BROD 

 „Oslavujte Boha silného, Boha nebes, neboť je věčné jeho milosrdenství.“ 

 Žalm 136:26 

Možná bylo někomu z vás divné, proč nevychází další číslo Habru. Tvůrci tohoto Zpravodaje – tedy 
já, manžel David a Jarda Čáp, jsme se hodně zamýšleli na další podobou tohoto listu. Původně Zpravodaj 
vznikl z toho důvodu, aby informoval – bratry a sestry ze sborů, lidi, kteří k nám patřili a už se třeba 
odstěhovali, lidi, kteří nemohou chodit tak často do shromáždění apod.  Zpravodaj měl také udržovat vzájemný 
kontakt jednotlivých sborů – aby lidé z Brodu věděli, co se děje v Ledči, aby lidé z Ledče věděli, co se děje 
v Chotěboři… Jak jde čas, tak nám ale připadá, že jednotlivé skupiny se čím dál víc osamostatňují, každá žije 
svým stylem bytí, vidíme, že už není taková potřeba častých společných shromáždění a vnímáme, že už není 
ani potřeba informovat ty zbylé dvě skupiny o tom, co zrovna děláme, nebo jsme udělali, ne tak často, jako 
před lety.  Prostě byl čím dál větší problém získat nějaké příspěvky do Zpravodaje. Když je něco nového, 
napíšeme si o tom mailem, nemusíme čekat, až vyjde Zpravodaj. Když se dělá nějaká akce ve sboru, napíšeme 
o tom na naše webové stránky.  A tak jsme se začali zamýšlet nad tím, jestli Zpravodaj zcela nezrušit a nezůstat 
jen u informování přes webové stránky.  Na druhou stranu jsou v našem sboru i lidé, kteří nemají počítač           
a internet. Uchýlili jsme se tedy ke kompromisu. 

Zpravodaj nebude vycházet třikrát do roka, jak bylo doposud zvykem, ale jen jednou za rok a to vždy 
na přelomu starého a nového roku. V tomto jediném čísle shrneme události, které se staly za uplynulý rok         
a třeba napíšeme, co se chystá v tom roce nadcházejícím (letos to bude např. oslava dvacátého výročí založení 
sboru). V průběhu roku se pak každý může podívat na http://hb.casd.cz, kde se dozví novinky ze života sboru. 
Pokud budete mít pocit, že se ve vašem sboru (Ledeč, Chotěboř, Brod)  děje něco, co by stálo za zveřejnění, 
napište nám to, prosím, na naši mailovou adresu. My budeme tyto informace v průběhu roku shromažďovat   
a zařadíme je do dalšího čísla.   

                                                                                                                JŠ 

NEČEKANĚ DO PODĚBRAD ☺ 

O víkendu 12. – 14. Dubna proběhly vagonkovské jarní sruby. Účastnila se jich i naše Elenka se dvěma 
kamaráda z Jeníkova, tak jsme je chtěli navštívit v sobotu dopoledne, kdy je společná bohoslužba. Na místě 
jsme ale zjistili, že v chatě není příliš velká společenská místnost a že se tam děti vejdou asi jen tak tak, proto 
jsme se rozhodli, že tam v sobotu nepojedeme. Ve sboru v HB jsme už měli zajištěný za nás záskok v uvádění 
a učení dětské školky. Tak co kdybychom si vyjeli na výlet, už jsme nikde dlouho nebyli? Pojede se do 
Poděbrad, na jejich webových stránkách měli ještě starý rozpis, takže jsme nevěděli, kdo bude mít kázání, ale 
aspoň to bude nějaké překvapení. A také, že bylo.  

 V Poděbradech měli totiž zrovna slavností bohoslužbu, které byl přítomen jak jejich kazatel Vítek 
Vurst, tak předseda naší ČS unie bratr M. Pavlík. Dopolední bohoslužba probíhala standardně, s Maruškou 
jsme si hezky užili Mimi školku. Kázání měl bratr Pavlík o chromém od rybníka Bethezda. Hlavní myšlenku 
jsem si z něj vzala tu, že ačkoliv rybník byl v těsné blízkosti chrámu, kde se zrovna konaly svátky setkávání 
(stánků) a všude bylo plno lidí, tak tento nemocný neměl žádného člověka, který by mu pomohl, byl sám.        
A tak i kolem nás mohou být lidé, kteří se cítí sami i v našem sboru se může někdo cítit sám, v našem 
sousedství… 



 Odpoledne věnoval bratr Pavlík tématu – Proč odchází lidé z církve. Jako student teologického 
semináře vypracovával diplomovou práci na toto téma. Nashromáždil si data lidí, kteří odešli z naší církve 
v letech 1980 – 1990 a požádal je o informace, proč odešli z církve. Od těch lidí, kteří mu odpověděli, došly 
tyto zprávy: 

1/ 48% odešlo kvůli špatným vztahům s ostatními členy nebo členem sboru (církve) 

2/ 30% odešlo kvůli vnějším vlivům – církev je omezovala v něčem, co pro ně bylo důležité (potřebovali 
chodit v sobotu do práce, pít alkohol, rozumět si s nevěřícím partnerem apod.) 

3/ 20% odešlo, protože nesouhlasilo s věroukou církve 

Víc jak 50% dotázaných odpovědělo, že občas uvažují o tom, jestli by se neměli do církve vrátit a 61% 
dotázaných odpovědělo, že má stále kladný vztah k církvi nebo k lidem v církvi. 

Bratr Pavlík si prostudoval podobnou studii, která proběhla v USA v roce 2011 a překvapilo ho, že lidé 
z církve už neodcházeli hlavně kvůli vztahům, ale kvůli nesouhlasu s věroukou církve. A poslední rok ukázal, 
že stejný trend nastal i u nás v ČR. Za poslední dobu odešlo hodně lidí z církve, kteří nemají nic proti členům,  
ale proti věrouce církve. Dále bratr Pavlík přečetl několik dopisů, které mu poslali odcházející členové, ve 
kterých psali důvod jejich odchodu. Z dopisů vyplývá, že církvi vytýkají, že nemá ve středu zájmu Krista, ale 
zásady, zákony, které členy jen vyčerpávají, omezují a berou jim radost ze spasení z milosti. Od té doby má 
tyto dopisy bratr stále v mysli a stokrát se ptal, jestli ti lidé nemají pravdu. 

 Bratr došel k přesvědčení, že ne. Je si jist, že věrouka církve je správná, ale chybu děláme. Tak chyba 
nespočívá v učení, ale v prioritách, které jsme si ve sborech stanovili. Mnohdy stavíme naše zásady před Krista 
a jeho milost k lidem. Máme tak uprostřed sboru zdravotní zásady, zachovávání soboty, střídmost, pokoru, ale 
Kristus zůstává za dveřmi sborů a klepe. Věřící jsou pak unavení, bez radosti, stále přemýšlí o tom, co dělají 
špatně, jak to mají dělat lépe a neradují se z daru života, který máme v Ježíši Kristu. Evangelium Boží milosti 
se krčí pod horou zákona a lidi nesou velké břemeno správných zásad. Chybí jim radost ze spasení. A to je 
Laodicea. Ježíš Kristus musí být ve sborech přítomný a ne se krčit někde za dveřmi. Nepřítomnost Ježíše dělá 
ze sboru Laodiceu – lidé jsou ve své víře vlažní, protože jsou vyčerpaní, neradostní. V tom je potřeba dělat 
změnu v našich sborech. Proto dnes lidé odcházejí… 

 No a poté jsme museli odejít i my, nikoliv z církve, ale ze sboru, protože už bylo 14 hodin a na Marušku 
to bylo už přes příliš, takže bychom jen rušili, ale program pokračoval dál, měla následovat diskuse a jistě byla 
zajímavá. 

 Byli jsme moc rádi, že jsme do Poděbrad jeli a že jsme byli přítomni právě této pobožnosti. Sbor 
Poděbrady je i pro nás nadějí, také jich tam už moc nebylo, převládala převážně starší generace, ale teď jsme 
napočítali kolem 60 lidí, z toho 16 puberťáků, kolem 10 dětí, tři miminka jsou na cestě, hodně mladých rodin, 
cítili jsme, že ten sbor žije. Mladí zrovna připravovali akci Celer, trochu byli vyděšení, kolik se jim nahlásilo 
účastníků (kolem stovky), ale bylo vidět, jak jsou pro věc zapálení a vše dělají s nadšením, organizují ve sboru 
modlitební setkání pro celý sbor. Celý sbor se zrovna v té době zapojil do akce pro ADRU - Voda pro Afriku, 
kde oslovují  firmy i jednotlivé občany (už se jim podařilo vybrat 30 tisíc) a vše má být zakončeno velkým 
tříhodinovým koncertem na kolonádě, a to celé pod záštitou starosty města.  

 Prostě jsme jen koukali a nasávali, občas je to fajn vyjet si někam, kde vás nečekají žádné sborové 
povinnosti a jen nasávat informace, inspiraci a duchovně se tužit.                                             

 JŠ 

 



 



LETNÍ TÁBOR  

 Náš sbor nemá tolik dětí a nepořádá samostatně letní tábory. Letos se naše děti přidružily k táboru, 
který pořádal sbor Ledeč nad Sázavou – Vlastějovice. Jedním z účastníků byla Elenka a položíme jí pár otázek. 

Elenko, s kým jsi na tábor jela? 

Jeli jsme tři – já a moji dva spolužáci – Jaroušek a Mireček. Patříme do oddílu Pathfinderu ve 
Vlastějovicích. 

Kde a kdy tábor byl? 

U Světlé nad Sázavou, na louce Malý Mlýnek. Spali jsme ve stanech s podsadou a bylo nás tam přes 
padesát. 

Jak vypadal běžný den? 

V sedm hodin byl budíček, za půl hodiny rozcvička a v osm hodin snídaně. V půl deváté nástup – 
vztyčovali jsme denní vlajku a následovaly povinnosti skupinek (pomáhat v kuchyni, dělat dřevo apod.).  
Dopoledne jsme se něco učili – např. postavit různé druhy ohňů, batikovat, vyráběli jsme lodě z kůry nebo 
kytky z pytlíků od čaje. V poledne byl oběd a do jedné musel být klid. Pak byla odpolední bojovka s nějakým 
cílem, za splněné úkoly jsme dostávali písmenka. Byly jsme čtyři skupiny, kdo byl první dostal nejvíc 
písmenek, poslední, nejméně. Na konci tábora už jsme měli tolik písmenek, že jsme z nich mohli sestavit 
tajnou zprávu.. Po večeři byl nástup, sundali jsme denní vlajku a pověsili noční. Dostávali jsme poštu. Po 
nástupu se každá skupinka sešla k večernímu povídání. To když skončilo, tak jsme se zase všichni dohromady 
sešli u ohně, kde se zpívalo a kazatel Aleš Kocián měl příběh. Před spaním ještě bylo horké křeslo – kdo v něm 
seděl, odpovídal dotazy. Po desáté hodině už byla večerka a noční hlídky. 

Jezdili jste také na nějaké výlety? 

Na zříceninu hradu Orlík, tam jsme dokonce přespávali ve sklepení. Navštívili jsme i vodácký tábor     
a podzemí ve Světlé. 

A jaké jste měli počasí? 

Celý tábor bylo velké vedro a prožili jsme hodně bouřek. Jednou nás museli dokonce odvézt do Světlé 
do školy a tam jsme zůstali do druhého dne – padaly stromy a pobořila se nám polní kuchyň. 

A jak jste prožívali soboty? 

Sobota byl návštěvní den. Přijeli třeba lidi z ledečského sboru nebo od nás ze sboru Maruška Sváčková 
s Románkem. Byla pobožnost, při které jsme hráli nějaké Biblické příběhy, jako divadlo. Tu poslední sobotu 
jsme měli závěrečnou oslavu s dobrou večeří a dostali jsme dárky. 

A co se ti na celém táboře líbilo nejvíc ? 

Pejsek naší vedoucí. Byl to zlatý retriever a byl u nás ve skupince. 

A co bylo na celém táboře nejhorší? 

Ta velká bouřka.  Ale jinak byl celý tábor moc pěkný a děkuji všem, kteří ho pro nás připravili. 

                                                                                                                                    Jaroslava a Elen Ščerbovy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIMNÍ KNIŽNÍ VELETR V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 

Ve dnech 18. a 19. 10. 2013 probíhal další ročník Knižního veletrhu. Měli jsme již rok povědomí             
o tom, že se ho náš sbor může také aktivně zúčastnit a pomáhat nakladatelství Advent Orionu. 
Jsem ráda, že jsem se mohla podívat na akci z druhé strany, jako poskytovatel služby, nikoli jen jako 
návštěvník. Pochopila jsem, že zorganizovat výstavu a prodej na stánku je docela obtížná věc. Pochopila jsem, 
že prodavač není podavač, a musí o knihách něco vědět a také je mít rád a vážit si jich. Na veletrhu jsem se 
setkala se spoustou mých známých, přátel, i dalších lidí a skoro se všemi jsem mohla mluvit. Byli většinou 
překvapení, že mě vidí "za pultem". A také byli překvapení, u jakého stánku stojím. Bavilo mě to. Věřím, že 
Bůh nám dává různé zprávy a za domácí úkol si o nich můžeme přemýšlet. Třeba i ostatní lidé, kteří nás tam 
potkali, budou hledat, proč jsme tam byli. Možná přijdou za rok zase - budeme tam i my? Kéž by tomu tak 
bylo! 

Naďa 



LISTOPADOVÉ PŘEDNÁŠKY br. VLADIMÍRA KRÁLE 

Stejně jako minulý rok, tak i v roce 2013 jsme uspořádali v Havlíčkově Brodě přednášky br. Vladimíra 
Krále. Jen téma bylo zdánlivě odlišné. Vloni byla v popředí věda – genetika. Letos mezilidské vztahy. 
Přednášky byly tři, první nesla název „Jak dobře vycházet s 96% lidí“, druhá „Nejsem spokojen s partnerem“ 
a třetí „Pozitivní myšlení je klíč k úspěchu v životě“.  Na začátku a na konci každé přednášky měl slovo náš 
kazatel Aleš Kocián a před a po přednášce si lidé mohli koupit duchovní literaturu z Adventu nebo od br. 
Matyse z Návratu.  Knihy z Adventu byly určené pro evangelizaci a nasadili jsme na ně jen symbolické ceny. 
Utržené peníze jsme pak dali do pokladny pro Adru. K dispozici byly také letáčky z Brněnské tiskové misie, 
kterých se poměrně hodně rozdalo. 

  
  

Přednášky probíhaly v přátelském duchu, který je bratru Královi vlastní. Na jeho přednášky pak 
navazuje se svým cyklem přednášek br. Aleš Kocián. Letos už však neprobíhají ve sboru, ale v salonku na 
Staré radnici.                                                                                                                                                      

JŠ 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA 

V prosinci 2013 jsme už po třetí zorganizovali v brodském sborečku 
Vánoční bohoslužbu. Dva roky před tím jsme datum stanovili těsně před vánoce, 
poprvé dokonce na Štědrý den. Ukázalo se však, že řada lidí z rodinných důvodů 
nemůže přijít, proto jsme tuto třetí bohoslužbu umístili datumově doprostřed 
prosince na 14. 12. 

Celá bohoslužba proběhla v svátečním duchu, s radostí z narození našeho 
Spasitele. Zazpívali jsme Vánoční písně, slyšeli jsme slovo Boží, zamyšlení 
z Bible a poseděli jsme u prostřeného stolu.     

JŠ 

prodané knihy Advent Cena/ks kusů Celkem Kč 
Víra, krok za krokem 20 2 40,- 
Perly moudrostí 50 1 50,- 
Velké drama věků 50 1 50,- 
Touha věků 20 1 20,- 
  10 2 20,- 
  Vloženo na ADRA 180,- 
        
  kusů Celkem Kč   
Prodané knihy Matys 12 1 749,-   
Prodané knihy Advent 7 180,-   
Celkem 19 1 929,-   
        
  návštěvníků     
Přednáška "Jak dobře vycházet s 96% lidí" 30     
Přednáška "Nejste spokojeni s partnerem" 25     
Přednáška "Pozitivní myšlení je klíč k úspěchu v 
životě" 

45     



 

 

DÁREK PRO SHAMOLI MURMU A JEJÍ RODINU 

Přibližně v dubnu 2013 jsme se jako kolektiv sponzorů naší Shamoli rozhodli jí po dvou letech opět 
zakoupit nějaký dar (mimo pravidelné platby na školné). Postupně jsme vybrali tři a půl tisíce korun, které 
jsme poslali na účet ADRY. ADRA finance přeposlala do Bangladéše, kde přímo na místě zakoupil pracovník 
ADRY rodině a Shamoli dárky. V polovině října mi došel následující mail s vyúčtováním a fotografiemi 
s předání: 

Dobrý den, paní Ščerbová, jsem ráda, že Vám mohu již dnes (17. 10. 2013)  poslat informace o předání 
dárků Shamoli a její rodině. Shamoli díky Vám dostala šampon, tělový kokosový olej, mýdlo, 2 gumičky           
a 7 sponek do vlasů, prací prášek, sandálky a dva sety three-piece (tunika, šál, kalhoty). Její rodina obdržela 
tele. 

 V příloze naleznete fotky z předání spolu s dopisy od Shamoli a její maminky.  

Děkujeme Vám za Vaši podporu. 

Přeji Vám krásné dny 

Šárka Hejnáková 

 

 

 



Dárkové balíčky pro Shamoli Murmu, AC-SAMS-0170,  
a její rodinu 

Č. Název položky Množství Cena v Tk Cena v Kč 

1 Tele 1            11 000,00               2 651    
2 Sandálky 1                  190,00                    46    
3 Mýdlo 1                    24,00                       6    
4 Gumička do vlasů 2                    10,00                       2    
5 Sponka do vlasů 2                    18,00                       4    
6 Skřipeček do vlasů 5                    20,00                       5    
7 Kokosový olej 1                  100,00                    24    
8 Prací prášek 1                    52,00                    13    
9 Šampón 1                    75,00                    18    
10 Three-piece 2 sety               1 170,00                  282    

 Celkem za položky        12 659,00         3 050    
     

Částka na pokrytí nákladů ADRA                   175    
Částka na pokrytí nákladů BCSS                   275    

Celkem na pokrytí nákladů ADRA a BCSS                  450 
     

Celkem                  3 500    

 

 

Ke konci roku nám také přišel dopis s přáním k Vánocům 
a do nového roku, který vymalovala Shamoli.       

                                                                                                                                                            JŠ 

 

 

 

 



NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA 

Letos tomu bylo asi poprvé, co jsme nechystali na novoroční besídku žádný předem nacvičovaný 
program. Kdo mohl a měl chuť, tak si sám něco připravil. A přesto jsme, díky Bohu, mohli zažít požehnanou 
a bohatou novoroční bohoslužbu. Zazněli písně, báseň, připravená videoprojekce, zamyšlení. Nechyběly ani 
malé dárky pro děti a vrcholem, jako u každé novoroční bohoslužby, bylo vybírání veršíků z Bible na rok 
2014. Ten, pro náš sbor, si můžete přečíst v úvodu Zpravodaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. ledna 2014 se narodil Alešovi a Elen Kociánovým syn Daniel. Gratulujeme a přejeme 

Boží požehnání a moudrost při jeho výchově.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

Snad jsme v tomto čísle Habru shrnuli vše podstatné, co se v našem malém sboru za uplynulý rok 
událo. Přejeme Vám všem, aby pro Vás byl rok 2014 požehnaný a Bohem vedený a když budeme živi a zdrávi, 
tak příští rok v lednu vyjde další číslo Zpravodaje.                                                                

JŠ 

Zpravodaj leden 2014 vytvořili: Jaroslava Ščerbová, Naďa Vrbatová, Elen Ščerbová, David Ščerba a Jaroslav Čáp 

 

 


