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  EDITORIAL 
       Milá sborová rodinko, tímto májovým čís-lem sborového zpravodaje bych rád připomněl skutečnost, že náš plátek letos slaví dvacetiny.  

 V roce 1996 vzešel z vůle dvou mladých hlav Pavla Škody a Daniela Nypla nápad k vy-dávání sborového zpravodaje, který od prv-ního čísla nesl název „Misionář“.    Dva výše jmenovaní naše řady již dávno opustili, ale zpravodaj žije dál. Děkuji všem, kteří se na jeho přežití za ta léta podíleli, ať již jako redaktoři, nebo dopisovatelé.  
 Jsem přesvědčen, že je dobře, že se mů-žeme touto cestou vzájemně sdílet, předávat si informace, které mají i časový přesah a zís-kávat i ty zpětné o událostech, na kterých ne-byli přítomni všichni členové sboru.  

 Na poslední stránce najdete v progra-mové nabídce Lávky již jen dvě akce - setkání Klubu zdraví. Od června do konce září bude programová výluka úplná.  
 Pavel Přibyl 

   CO JE V ŽIVOTĚ KŘESŤANA DŮLEŽITÉ? 
 Je to naše věrouka, nebo naše poznání Písma? Je to vztah k Bohu a k bližnímu? Na čem záleží, zda budu šťastný? Kdo mi dá pokoj do mého života? Kdo mi zajistí budoucnost?  Žijeme v době, která klade na člověka vysoké nároky. Obstojím? Nezhroutím se ze-zrychleného tempa, kdy prioritou je mít a málo znamená být?  Apoštol Pavel píše v listu Filipenským: „Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce,  

 a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli si na vás vzpo-menu, musím děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své mod-litbě se raduji z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu. Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. Právem takto smýšlím o vás všech, protože mě nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzo-vání evangelia. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím; cítím k vám lásku Krista Je-žíše! Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vní-mavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní až do Kristova dne.“ 
 

O jaké lásce zde Pavel mluví? O lásce, která má růst spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí pro to, co je v životě důležité. Držme se Ježíše. S ním přijde do našeho roz-bouřeného života klid a pokoj. Stále bude pla-tit: "Pokud chci být šťastný, vyrovnaný, potře-buji ke svému životu Ježíše Krista"!  
 Zpracovala Jiřina Krejzová 
 

AKTUÁLNĚ Z PEKINGU 
  Milí přátelé, 

 před týdnem nám v Pekingu začala celosvě-
tová automobilová výstava „Beijing Auto 
Show 2016“. Normálně by mě to nechalo 
v klidu, ale jelikož se výstavní centrum nachází 
jen několik km od našeho compoundu, tak nás 
to v klidu nenechává. Už tak přetížená dopra- 
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va ještě více zhoustla, do oblasti výstaviště je 
zákaz vjezdu a je problém v okolí zaparkovat. 
Kluci mají poblíž školu, takže i školní autobusy 
mají zpoždění. Pavel se jel minulé pondělí také 
podívat na nová auta různých značek a ro-
zumně zvolil cestu metrem, což se ukázalo 
jako prozíravý nápad, protože metro nebylo 
přeplněné a jeden z výstupů z metra vedl 
přímo do výstavních hal. 

V dubnu jsme u nás přivítali úplně první 
návštěvu z Čech. Na dvoutýdenní návštěvu 
přiletěli můj tatínek Mirek a sestra Marcela. 
V Pekingu máme dva nejhezčí měsíce vhodné 
na návštěvu, a sice duben a říjen. V ostatních 
měsících je buď velká zima a sucho, nebo 
velké vedro a vlhko. Musím přiznat, že letošní 
duben byl krásný, a že si to naši hosté u nás 
opravdu užili. Měla jsem z té návštěvy trochu 
obavy, protože jsem myslela, že je budu 
muset všude vozit, každý den se jim věnovat a 
k tomu ještě budu muset zvládat svoje stu-
dium a práci. Ale moje obavy byly zbytečné. 
První den jsem je nechala odpočívat, protože 
oba byli zaskočeni jet lagem – únavou z časo-
vého posunu. Nečekali, že to na ně bude mít 
tak silný vliv.  

Druhý den jsem už naplánovala celo-
denní výlet na náměstí Nebeského klidu 
(Tiananmen square), do Zakázaného města, 
což je největší palácový komplex na světě a do 
parku Beihai, kde se nachází známá bílá pa-
goda. Pro mě byla na tomto výletě nejdůleži-
tější cesta metrem. Moje úplně první cesta 
metrem v Pekingu! Před tím jsem všude jez-
dila buď autem, nebo jsem si vzala taxi. Pekin-
gské metro mě nadchlo. Má 18 linek s 334 sta- 
nicemi a každým rokem přibývají další linky i  
stanice. Mapa metra je velmi přehledná a  
všechny stanice jsou psány jak v čínských zna- 

cích, tak v angličtině. Na některých linkách 
bylo i hlášení v metru v angličtině. Co byl pro 
nás ale největší šok, byla přeplněnost vagónů 
– hlavně ráno a večer. Když přijelo metro na 
naši stanici a otevřely se dveře, tak jsme byli 
přesvědčeni, že se tam už nevejde ani myš. 
V Praze by už do takového vagónu nikdo ne-
nastupoval. V Pekingu se do takového vlaku 
nacpou ještě stovky lidí. Oni jsou na to zvyklí. 
A my jsme si museli také rychle zvyknout.  
V příštích dnech už jezdili Marcela s Mirkem 
metrem sami a pochvalovali si to.  

V Pekingu je spousta historických pa-
mátek (Summer Palace, The Temple of Hea-
ven, Lama Temple, Konfucius Temple, 
hutongy) i moderních zajímavostí (Olympijský 
areál s Ptačím hnízdem, nejvyšší budova 
v Pekingu Guomao, největší plochá obrazovka 
na světě The Place, největší akvárium 
v Pekingu The Blue ZOO). Každý den je co ob-
jevovat. Mimo Peking jsme vyjeli na tři výlety: 
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jednou na pořádný výšlap do horského ka-
ňonu v oblasti Miyun a dvakrát jsme zajeli na 
Velkou čínskou zeď. Za nejkrásnější úsek Zdi 
považuji Simatai u vodního městečka Gubei. 
Zeď je tady divoká, nebezpečná, s úžasným 
výhledem do okolí. Druhé moje nejoblíbenější 
místo je Huanghuacheng – neboli Vodní čín-
ská zeď: místo, kde Zeď jakoby klesá do jezera 
a zase z něho vystupuje. Zde je Zeď hodně zre-
novovaná a upravená, takže na chůzi poho-
dlná. V celém areálu se nachází i prastarý 
kaštanový háj z dynastie Ming, který má svoje 
zvláštní kouzlo. Jsem ráda, že se během těch 
dvou týdnů vydařilo počasí a většinou i 
vzduch, i když jednou bylo ve městě i 400, 
takže si návštěva vyzkoušela i naši všudypří-
tomnou air pollution. A budeme se zase těšit 
na další návštěvníky. 
 Ellen 
 

 SBOROVÁ OZNÁMENÍ 
 • V dubnu jsme na vlastní žádost přijali do 
sborové rodiny podáním ruky br. Láďu Ho-dače, jehož členství k nám bylo převedeno ze sboru Poděbrady. 
 • Připomínáme termín - sobota 25. června, 
kdy dojde v našem sboru za přítomnosti ta-
jemníka ČS CASD Davida Čančíka a členů 
sborů nového okrsku k rozloučení s kazatel-
skou rodinou Karla Vasilka a uvedení nové ka-
zatelské rodiny Stanislava Lance. Kazatel Karel 
Vasilek sloužil našem regionu devět let a jeho 
novým působištěm budou sbory na Pardu-
bicku, kam odchází právě po Lancových. 
 

• Biblický týden 2016 se uskuteční v  termínu 
24 – 31. 7. v rekreačním středisku Immanuel 
ve Ždírci nad Dobravou. 
 Hostem a přednášejícím 

bude Laurence Turner, je-
hož teologie se dokáže po-
hybovat na jemné hraně 
mezi adventistickými ko-
řeny, jichž se pevně drží a 

světem kolem nás.  
Téma, jež vybrali organizátoři „Polemika s Bo-
hem“ dokonale vystihuje právě to, v čem je 
Laurence Turner nejlepší. 
 Překladatelem BT bude kazatel Michal Balcar. 
 

ZPRÁVA Z VÝBORU UNIE CASD 
 Výbor Unie na svém pravidelném jed-nání mimo jiné naplánoval mimořádnou konferenci unie na 23. říjen do Brna, modli-tebny na Střední ulici.  

 Má se zabývat společenskými otáz-kami rozvodů a opětovných sňatků, církev-ních svateb, křesťanského životního stylu a prožívání soboty, dle Bible Bohem posvěce-ného dne.  
 Projednání jednotlivých bodů se má uskutečnit jednotně v plénu a shromáždění delegátů nemá být rozděleno do  pracovních skupin. Jednotlivé výbory sdružení mají určit zpravodajce pro ty navržené body agendy, které byly podány jejich sdruženími. Ústředí unie připraví oběžník, který bude informovat sbory. 
 

Převzato z církevních stránek  
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 TEXTY K ROZJÍMÁNÍ 
 

• Je jeden Bůh, milovaní, a toho nepoznáme 
odjinud než ze svatých Písem. Snažme se proto zvědět všechno, co svatá Písma ozna-mují, a poznat všechno, čemu učí. Věřme tak, abychom zrakem své víry viděli Otce takovým způsobem, jakým on chce být viděn... 
 

(Svatý Hippolyt) 
• Tam, kde chybí vnitřní přilnutí k Bohu, 
ztrácí modlitba svou sílu a bohoslužba se stává zbytečnou, ba dokonce zvrácenou, protože se v ničem neliší od obětování modlám. 
 

- Převzato z knihy Lectio Divina na každý den v roce 3, str. 123, 124 (Vydalo Karmelitánské nakladatelství.) 
 
      NAROZENINY V KVĚTNU OSLAVÍ: 

                  Květa M.   -     05. 5.                     Marta P.   -     19. 5.                 Markéta V.  -      23. 5.             Viktorka H.  -     08. 5.                            
 Všem májovým oslavencům ze srdce přejeme hojnost Boží blízkosti, stálé zdraví a radost z každého dne prožitého s nejbližšími a s na-ším laskavým Otcem. 
 
 

 PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ SBORU ZA MĚSÍC DUBEN 2016 
 Sbírky pro potřeby sboru    3 447 Kč Na fond oprav        384 Kč Zvláštní dary pro sbor               3 855 Kč Podpora sborové misie    2 410 Kč Sbírka 13. soboty     1 588 Kč Podpora sborové misie Lipník   1 112 Kč  

Úterý 10. května od 18:00 hod.  KLUB ZDRAVÍ  
  DVA SPOJENCI ZA PEVNOU KOST  O osteo-poróze tro-chu jinak nám před-nese MUDr. Marek Ondráček z Jičína. Ochutnávku na téma jak jednoduše si doma vyrobit kvalitní a čisté pomazánkové máslo nám připraví Eva Ondráčková.  Vstupné - dobrovolný příspěvek   Úterý 24. května v 18:00 hod.  KLUB ZDRAVÍ  
  DOMÁCÍ NUDLOVÁNÍ  Jak na vý-robu vlast-ních těsto-vin, jaké a proč? Od přípravy po technické zpracování na italském mechanickém strojku Imperia a samozřejmě i s ochutnávkou. Informace předá a prakticky nám představí Karel Vasilek. 

 
Vstupné - dobrovolný příspěvek  S přicházejícím časem slunečných dnů se po-malu vytrácí i programová náplň společen-ského domu Lávka. Úplná letní programová odstávka bude trvat od začátku června do konce září! 

PROGRAM LÁVKY - KVĚTEN 2016 www.lavkamb.cz 
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