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EDITORIAL 
 

Lidová pranostika říká, že po teplém září zle se 
říjen tváří. A jelikož září teplé bylo, asi nás již 
nastávající měsíc moc nepotěší, ale kdo ví… 
 

Co nás ale může potěšit je říjnové číslo našeho 
sborového plátku. Olinka Lancová, jedna ze 
čtyř děvčat Hodboďových nám v něm zane-
chala před svým návratem na Moravu menší 
zpověď. S Jiřinkou se můžeme zamyslet nad 
tím, co je pro náš život důležité a s Ellen se mů-
žeme aktuálně přenést do Pekingu. 
Od října začíná v Lávce pravidelný program 
pro veřejnost, takže se můžete na samém 
konci seznámit s aktuálními nabídkami včetně 
prvních dvou listopadových, které se uskuteční 
dříve, než dostanete do rukou číslo listopa-
dové.  
 

Pavel Přibyl 
 

 

MALÁ ZPOVĚĎ DÁVNÉ BOLESLAVAČKY 
 

Před 72 lety jsem jako třetí dcera manželů 
Hodboďových jukla na svět. Po mně se ještě 
narodila sestřička Helenka. Společně jsme  
v Mladé Boleslavi prožívaly krásné dětství 
v kruhu milujících rodičů. Když maminka po-
znala adventní pravdu, chodily jsme s ní do 
sborečku. No, do sborečku, bývalo to setkání 
pár "tetiček a strýčků", kteří se scházeli po by-
tech členů. Ale srdcem jsme měli k sobě velice 
blízko. A když mezi nás přišli manželé Přiby-
lovi, pro nás s dalším kamarádem Pavlíkem, 
měli jsme radost, že i oni s námi vytváří Boží 
rodinu. 
Jak jsme ale odrůstaly dětským střevíčkům, 
postupně jsme odcházely z domova, i když ně-
kdy se slzami v očích. Vždy nás provázely mo- 

 
dlitby naší maminky a díky Božímu vedení 
jsme se všechny skrze křest odevzdaly Pánu. 

On nás a naše rodiny vedl různými ce-
stami, z nichž jedna přivedla mého syna Stáňu  
jako kazatele zpět do Boleslavi, do mého ro-
diště, kde i díky modlitbám průkopníků vznikl 
krásný, nový sbor. 
  A tak vroucně děkuji Bohu, že jsme se 
mohly společně my čtyři sestry Hodboďovi 
s částí svých rodin sejít po letech zase v Mladé 
Boleslavi. 

Prožily jsme mezi Vámi krásnou sobotu 
i při příležitosti devadesátých narozenin naší 
milované Lidušky Přibylové. Děkujeme Vám 
všem za milé, srdečné a laskavé přijetí. 
Za pohostinství, které jste nám nabídli. Kéž 
Vás všechny provází Hospodin, a jestli nám 
Pán dopřeje, rádi se zase do Boleslavi i mezi 
Vás vrátíme. 
 

Olga Lancová 
 

CO JE PRO NÁŠ ŽIVOT DŮLEŽITÉ? 
 

 Galatským 5:22-23 nám říká: "Ovocem Ducha 
je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laska-
vost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost."      
    Ovoce Svatého Ducha je výsledkem pří-
tomnosti Ducha Svatého v životě křesťana. 
Bible uvádí, že každý dostává Svatého Ducha 
v momentě, když uvěří v Ježíše Krista (Říma-
nům 8:9; 1 Korintským 12:13; Efezským 1:13-
14). Jeden z hlavních důvodů proč Svatý Duch 
přichází do života křesťana je změnit jeho  ži-
vot.  
Ovoce Ducha Svatého je v přímém rozporu se 
skutky hříšné přirozenosti. V Galatským 5:19-
21 stojí: "Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou 
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to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestyda-
tost, modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, 
sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, 
sekty, závidění, vraždy, opilství, hodování a ta-
kové podobné věci. Předpovídám vám, jak 
jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, 
nebudou dědici Božího království." Tato pasáž 
popisuje všechny lidi, v různé míře, když ne-
poznají Krista a proto nejsou pod vlivem Du-
cha Svatého. Naše hříšné tělo produkuje ur-
čité druhy ovoce, ve kterých se zrcadlí naše 
přirozenost, a Svatý Duch produkuje druhy 
ovoce, ve kterých se zrcadlí Jeho přirozenost. 
Všimněme si jedné věci. Když apoštol Pavel 
popisuje skutky těla a skutky Ducha, říká 
jednu velmi důležitou věc:  
 

16 Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete 
tělesným sklonům. 17 Tělesné sklony míří proti 
Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, 
abyste nemohli dělat, co chcete. 18 Když jste 
však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. 
Kralický text uvádí:  
16. Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti 
těla nevykonáte. 17. Nebo tělo žádá proti Du-
chu, a Duch proti tělu. Ty pak věci jsou sobě 
vespolek odporné, tak abyste ne, což byste 
chtěli, to činili. 
Jinak řečeno: Duch svatý nám bude bránit ve 
vykonání toho, co nás láká. Bude nám zoškli-
vovat hříšné touhy. Povede nás přesně 
opačně, než chce naše hříšná přirozenost. Po-
dobně jako když dostaneme smyk na ledě. Co 
musíme udělat? Stočit volant na druhou 
stranu. Duch svatý bude stáčet volant našeho 
života, pokud mu to dovolíme.  
 

Zpracovala Jiřina Krejzová 
 

 
AKTUÁLNĚ Z PEKINGU 
 

Milí přátelé, 
 

tak podzim už pomalu přichází i do Pekingu,  
i když o dost pomaleji než do Čech. Teploty se 
ustálily mezi příjemnými 20 až 25 st. C, občas 

prší, fouká vítr a objevuje se vyšší znečištění 
vzduchu než v první polovině září. To byly tři 
týdny s nečekaně čistým vzduchem. Četla 
jsem k tomu zprávu, že čínská vláda se roz-
hodla plnit mezinárodní úmluvy o čistotě ži-
votního prostředí a zavřela v Pekingu stovky 
neproduktivních továren. Tak jsme se my ci-
zinci už těšili na stále čistý vzduch, ale tento 
týden zase hodnoty vystoupaly vysoko nad 
naše limity únosné pro vycházky, výlety a vě-
trání, tak nevím. Nadcházející zimní období 
ukáže, jak je to s tím čistším vzduchem. Kaž-
dopádně doufám, že si užijeme čistší vzduch 
v příštím týdnu. To je opět proslavený čínský 
svátek Golden Week. Budou zavřený továrny, 
velká část obyvatel vycestuje do celé Číny na-
vštívit své rodiny a naopak do Pekingu přices-
tuje spousta památek chtivých venkovanů.  

Jelikož je v Pekingu podzim tradičně 
hezký, tak se k nám objednalo několik ná-
vštěv. Začátkem září u nás byla Pavlova ma-
minka a synovec a nyní je u nás Pavlův bratr 
s manželkou. Plánujeme, že v tomto týdnu 
uděláme výlety mimo Peking, dokud nebudou 
ucpané dálnice a o svátečním týdnu bychom 
chtěli výletovat po Pekingu. Slyšeli jsme, že by 
zde měly být prázdnější silnice a možná i ně-
které pamětihodnosti. Naše současná ná-
vštěva si dala za cíl nás vytáhnout na takové 
výlety, kde jsme ještě nebyli. Tak jsem zvě-
davá, jestli se jim to podaří. A pokud ano, tak 
vám o tom někdy příště napíšeme! 
Přeji vám všem krásné babí léto do Čech. 
      
Z Pekingu zdraví Ellen 
 

 

SBOROVÁ OZNÁMENÍ 

V pátek 23. září jsme měli příležitost k  prožití 
dalšího radostného večera při křtu. Tentokrát 
to kvůli chladu nebylo v přírodě, ale v bazénu 
klubového centra Delfín. 

Martině, která před svědky vstoupila 
do smlouvy s Bohem a naplnila touhu přidat 
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se ke sborové rodině, přejeme, aby mohla ke 
své mladosti přijímat i stálé Boží požehnání. 

 

 

KŘESŤANSKÉ AFORISMY  
 

•  Jste solí země, nebo staviteli solných    

      zámků? 

 • Král často chodí mezi svůj lid - převlečený  

     za ty, kterými lid pohrdá 

• Velké požehnání téměř vždycky znamená     

    také velkou práci  
 

 

NAROZENINY V ŘÍJNU OSLAVÍ: 

  

             Ladislav H.    -      3. 10. 

                 Ellen B. -      5.10. 
          

 

Oběma oslavencům ze srdce 
přejeme hodně zdraví a pokoje. 
Boží milost a láska ať vás provází každý den. 

 
 

PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ 

SBORU - ZÁŘÍ 
 

Sbírky pro potřeby sboru    3 051 Kč 
Na fond oprav 10%        340 Kč 
Zvláštní dary pro sbor                  755 Kč 
Podpora sborové misie    1 678 Kč 
Podpora sborové misie Lipník   2 740 Kč 
Dary 13. soboty     1 642 Kč 
 

 

Čtvrtek 6. října v 18:00 hod. 
 

VEČER DESKOVÝCH A SPORTOVNÍCH HER 
 

Každý lichý čtvrtek v měsíci od 18:00 hod. Na-
bídka her: Carcassonne, Sabotér, Osadníci 
z Katanu, Aktivity, Střelené kachny, Rummi-
kub, Ubongo, Horolezci, Šiki Miki, Niagára, 
Cink, Člověče nezlob se,  Blokus, Grabolo, Lo-
gix, Roulette, Stratego, Make Break, KrisKros, 
Maršál a špión, karetní hry Bang, UNO, kanas-
tové karty a Gwint. Zahrát si můžete i stolní 
tenis (ping-pong) a stolní fotbal. Vítáme, po-
kud se s námi podělíte o zajímavou hru, kte-
rou máte doma.  Vstup volný 
 

Úterý 11. října v 18:00 hod. 
 

KLUB ZDRAVÍ – „JAK USTÁT NEÚSPĚCH“. 
 

Lektorka Jiřina Krejzová seznámí veřejnost   
s tím, co způsobuje ztrátu chuti do života,  jak 
obrátit naše prohry a nenechat se odradit. 
Vstupné - dobrovolný příspěvek 
 

Čtvrtek 13. října v 18:00 hod. 
 

GEN „D“ ZA SVĚTLEM TMOU (FILMOVÝ DO-
KUMENT) 

Co se stane, když se vám narodí dítě, které ne-
může na světlo? Jak bojovat s nemocí, která 
ve spojení se sluncem zabíjí? Porfyrie je 
zvláštní genetická choroba, kterou veřejnost 
téměř nezná, avšak pravděpodobně právě 
ona dala vzniknout legendě o upírech, tajem-
ných bytostech lidského původu, žijí-
cích  v noci a zmírajících za denního světla. Ve 
skutečnosti jsou na život ve tmě odkázáni ně-
kteří naší bližní – normální lidé, které porfyrie 
postihla.                                  
Český film 63 min., režie: Pavel Otto Bureš.  

PROGRAM LÁVKY - ÚNOR 2016 
www.lavkamb.cz 
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Z nabídky projektu Ekofilm. Vstupné dobro-
volné. 
 

 

Čtvrtek 20. října v 18:00 hod. 
 

VEČER DESKOVÝCH A SPORTOVNÍCH HER 
 

Každý lichý čtvrtek v měsíci od 18:00 hod.                                                    
Vstup volný 
 

 

Úterý 25. října v 18:00 hod. 
 

KLUB ZDRAVÍ - OSM INSPIRACÍ PRO ZDRA-
VOU SNÍDANI 

 

Praktický kurz zdravého vaření pro začáteč-
níky i pokročilé s ochutnávkou. Domácí 
granola, ořechové krémy, džemy ze sušeného 
ovoce, obilné kaše, jogurty s celozrnným peči-
vem, bezlepkové vafle, luštěninové poma-
zánky, zdravé salámy a uzeniny. 
 

Předvádí a přednáší ing. Robert Žižka, lektor 
zdravé výživy a životního stylu. 
Vstupné – dobrovolný příspěvek 
 

 

Čtvrtek 27. října v 18:00 hod. 
 

JAK SE DĚLÁ PRALES – dokumentární film 
(Rakousko) 

 

Ve středním Rakousku se mezi dvěma hor-
skými pásmy rozkládá území téměř panenské 
přírody – národní park Kalkalpen neboli Vá-
pencové Alpy. V přísně chráněné zóně je les 
ponechán sám sobě a pomalu se vrací do po-
doby, kterou měl před tisíciletími. Úmyslem 
bylo neničit, ale znovu vytvářet. Na místě vy-
rostlo velké množství nových stromů a vznikl 
nový život. Vrátila se zvířata, která dříve 
utekla jinam. A mezi nimi i několik fascinují-
cích druhů. Snímek se může rovnat i těm nej-
lepším, třeba z produkce BBC. Z projektu Eko-
film 2015.  Režie: Rita Schlamberger, 52 min.  
 

Vstupné – dobrovolný příspěvek 

Pondělí 31. října v 18:30 hod. 
 

HIMALAJE LANGTANG – ARMAGEDON 
 

Mladou Boleslav poprvé navštíví s kompono-
vaným cestopisným programem (film, foto, 
hudba, mluvené slovo) Jiří Kráčalík - cestova-
tel, fotograf, filmař, publicista, scenárista, za-
kladatel a ředitel Mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů z Ostravy. Budeme 
svědky ničivého zemětřesení v Nepálu z roku 
2015, při kterém osada Langtang zmizela 
z mapy. Program nás zavede na třetí nejkrás-
nější trek v Himálaji, k zajímavým hinduistic-
kým obřadům, odhalí krvežíznivou bohyni 
Kálí, nepálské pohřby, památky a život v Káth- 
mandú.                                       Vstupné 50,- Kč 
 
 

Úterý 1. listopadu v 19:00 hod. 
 

ZA CO MOHOU GENY A ZA CO JÁ 
 

Nejmodernější poznatky epigenetiky ukazují 
na možnosti, jak významně zlepšit své 
zdraví  a eliminovat rodinná rizika. 
Přednáší RNDr. Vladimír Král PhD., DrSc 
- přední evropský vědec v oboru supramole-
kulární  chemie a genetiky, nanotechnolog, 
vedoucí laboratoře molekulárního rozpozná-
vání na VŠ chemicko-technologické v Praze. 
Vstup volný 
 

 

Čtvrtek 3. listopadu v 19:00 hod. 
 

O KVALITĚ ŽIVOTA A JAK JI MĚŘIT 
 

Moderní výzkum a biblický pohled na parame-
try kvality lidského života.  
Přednáší RNDr. Vladimír Král PhD., DrSc 
- přední evropský vědec v oboru supramole-
kulární  chemie a genetiky, nanotechnolog, 
vedoucí laboratoře molekulárního rozpozná-
vání na VŠ chemicko-technologické v Praze. 
Vstup volný 
 


