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EDITORIAL 
 
Milá sborová rodinko,  
 

vstoupili jsme do nového roku s letopočtem 
končícím na číslo 15. Podle filozofie numero-
logů je prý toto číslo neobyčejně šťastné. 
Uplynulá čtrnáctka na konci nás měla naopak 
varovat před nebezpečím nepředvídaných 
událostí…  
No, jak kdy a jak pro koho, že?  Jako křes-
ťané věříme, že náš život je v rukách toho, 
komu se odevzdáme. Přál bych si, aby to bylo 
vždy jen v rukách Božích.  
 

Všichni si na prahu nového roku přejeme jen 
to nejlepší, a přesto se nás během jeho plynutí 
dotýkají různé bolesti a ztráty. Takový je ale 
život.  
Kdyby důvěra v Boha viditelně zvýhodňovala 
každého vyznavače, kdo by se nestal věřícím 
z prospěchu? A tak si nakonec kladu otázku, 
jakým vyznavačem jsem já? 
Co motivuje moji důvěru Bohu? Je to vděčnost 
za dar milosti a odpuštění, které se mi do-
stává, když o ni přijdu k Ježíši prosit, nebo je 
to moje touha po naplnění zaslíbení, že na 
Nové zemi již nebude smrt, ani bolest a nebu-
dou tam nemoci ani války?  
  

Přiznám se, že si také tak trochu připadám 
jako prospěchář. A je to vůbec chyba? Určitý 
problém v tom vidím. Měl bych totiž žít tak, 
aby ten Bohem slíbený prospěch, o kterém 
nás informuje Bible, viděli lidé žijící okolo mne 
v mém životě a kvůli tomu si také zamilovali 
Ježíše.  
Jestli tomu tak není, na mé straně nebude 
všechno v pořádku. Přeji sobě i všem ostat-
ním, aby se nám to dařilo. Bůh nám k tomu 
dopomáhej!  
 

Pavel Přibyl 

 
 
 

 

 
 

BIBLICKÝ VERŠ MĚSÍCE, list Jakubův 3:17.18 
 

Moudrost shůry je především čistá, dále míru-
milovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvěd-
čit, plná slitování a dobrého ovoce, bez před-
sudků a bez přetvářky. 18 Ovoce spravedl-
nosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. 
 

 
ZAČÁTKY NAŠEHO POBYTU V ČÍNĚ 

 

Už jsme v Pekingu tři týdny a pomalu si začí-
náme zvykat. Začátek našeho stěhování nebyl 
úplně bez komplikací, protože nám někdo ne-
dopatřením objednal letenky do Shanghaje, 
takže jsme se museli vrátit z letiště domů a 
čekat na nové letenky. Cesta pak už proběhla 
v pořádku a my jsme v úterý 2. 12. odpoledne 
dorazili do našeho nového domova.  
Bydlíme v compoundu Beijing Riviera, což je 
oplocené a hlídané území, na kterém se na-
chází okolo 400 vil a apartmánů a je zde k dis-
pozici vnitřní a venkovní bazén, sauna, fitnes, 
squashový kurt, tenisové kurty, dětská hřiště 
a různé obchůdky a služby. Bydlí zde čtyři 
české rodiny a hodně německých a americ-
kých rodin. Do centra to máme autem asi 20-
30 minut jízdy.  
Ovzduší k nám bylo zatím velmi přívětivé. Je 
zde převážně modrá, slunečná obloha a in-
verzi jsme měli asi pouze 3 dny, kdy se nám 
venku nechtělo ani nadechnout. Už jsme se 
seznámili i se zdejšími nemocemi. Pavel hned 
první víkend proležel s bolestí v krku a druhý 
víkend onemocněl Timík, který měl chřipku 
s horečkami. Ale oba se z toho dobře dostali.  
 

Na co si musíme ještě trochu zvykat, jsou po-
traviny. Potraviny jsou zde trochu odlišné od 
těch našich a naše evropské dovozové potra-
viny jsou zde velmi drahé, včetně chleba, 
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másla, sýrů a dalších základních potravin. Tak 
musíme hledat nějaké alternativy a dělat 
kompromisy mezi dovozovými a tuzemskými 
jídly.  

Zatím nemáme k dispozici ještě ani jedno 

auto, tak se po Pekingu pohybujeme pomocí 

TAXI. Pavel to má do práce asi 15-20 minut, 

což není na Peking vůbec špatné. Kluci chodí 

do mezinárodní školy British school of Beijing, 

do které je vozí schoolbus asi 25 minut a k na-

šemu překvapení to tam velmi dobře zvládají. 

Oba byli svými třídami velmi mile přijati a 

všichni učitelé mají pochopení pro jejich ne-

dokonalou angličtinu. Jsme rádi, že byli přijati 

právě do této školy, která má mezinárodní ak-

reditaci a v Čechách nemusí být vysvědčení 

z této školy nostrifikována. (Uznání dosaže-

ného stupně zahraničního vzdělání domácími 

úřady – poznámka redakce). 

Od ledna bychom chtěli kluky přihlásit i na vý-
uku hudebních nástrojů. Snad se nám to po-
daří. Velmi nám tady chybí klavír. Dva elek-
tronické klavíry se nám vezou v kontejneru po 
moři, ale stejně mám takový svůj osobní sen, 
že bychom si tady pořídili nějaké použité pia-
nino za dobrou cenu. Uvidíme, třeba se nám 
podaří narazit na nějaký zajímavý inzerát. 
 

Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky a 
v novém roce 2015 hodně pohody, zdraví, ži-
votního optimismu a hlavně Božího požeh-
nání. 
 

Böhmovi 

CESTA MÉHO ŽIVOTA – Liduška 
 
Moje milá sborová rodinko, nově otevřená 
rubrika „Cesty mého života“ mne dovedla 
k tomu, abych konečně i já zveřejnila svoji ži-
votní cestu se svým Pánem. 
 

Narodila jsem se v Čáslavi 15. září 1926, kde 
jsem také chodila do školy. Můj tatínek měl 
svoji živnost jako lakýrník a malíř písma a ve 
svém oboru byl velmi oblíben. Nebyla to vů-
bec lehká doba, neboť vládla všudypřítomná 
nezaměstnanost.  
Naše maminka byla v domácnosti a starala se 
o mne a mého o dva roky staršího bratra. 
Když mi bylo 12 let, tatínek onemocněl a mu-
sel odjet do pražské nemocnice na vyšetření. 
Tehdy jsem ho vyprovázela k vlaku, a když na-
stupoval do vagonu a zamával mi, přepadla 
mne myšlenka, zda-li ho nevidím naposled. 
Dodnes mám tento okamžik v živé paměti, 
neboť se moje obava naplnila. 
 

Tatínka jsem měla opravdu velmi ráda a 
zpráva o jeho smrti mne velmi zasáhla. Do-
cela dlouho jsem ho oplakávala a moc mi chy-
běl. Doma nám po jeho smrti nastaly těžké 
časy. Jelikož tatínek dělal mnoha lidem na 
dluh, po jeho odchodu se mnoho dlužníků ne-
přihlásilo a mamince zůstaly po tatínkově živ-
nosti dluhy, neboť jeho věřitelé se přihlásili. 
 

Po základní škole jsem v Čáslavi nastoupila do 
školy pro ženská povolání (rodinka), ale ne-
mohla jsem ji dochodit, neboť se moje ma-
minka znovu provdala a museli jsme se odstě-
hovat do Mladé Boleslavi. Bylo to již za ně-
mecké okupace, a jelikož v Boleslavi stejná 
škola nebyla, musela jsem nastoupit jako 
šestnáctiletá křehká dívka do zaměstnání. 
Můj bratr byl nasazen na nucené práce do 
Německa a já musela do fabriky do automo-
bilky AZNP. 
Můj život se obrátil vzhůru nohama. Byla 
jsem ve městě, kde jsem nikoho neznala, ne-
měla jsem žádné kamarádky, cizího otčíma, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD


 
3 

 

který na mne nebyl vůbec hodný, spíš naopak 
a v zaměstnání v továrně byl od dílenských 
strojů takový hluk, že nebylo slyšet vlastního 
slova. Bylo mi moc těžko, vyplakala jsem kvůli 
tomu hodně slz… 
 

Díky Bohu jsem ale nemusela v tomto pro-
středí trpět dlouho. Moji nadřízení mne na-
bídli místo v kanceláři, kde jsem zastávala 
místo korespondentky a mzdové účetní. Byla 
jsem sice mezi 11 staršími muži, ale všichni se 
ke mně chovali velmi přátelsky a měli mne 
jako svoji dceru. 
 

Když mi bylo 21 let, našla jsem si známost, ke 
které mi pomohla úsměvná historka se psím 
ocáskem. Měla jsem tehdy trpasličího pinče a 
někdo mi poradil, abych mu nechala zkrátit 
ocásek. Tak jsem to zařídila a pro jeho ošet-
ření zašla do drogerie k Černíkům na Staré 
město. Obsloužil mne šarmantní mladý muž, 
který se nakonec stal mým manželem.  
 

Po pěti letech manželství se nám narodil syn 
Pavel. Byla jsem šťastná a vděčná Pánu Bohu, 
kterého jsem ctila již od svého mládí. 
V čáslavském kostele kam jsem ráda chodila, 
jsem si zamilovala sochu Pána Ježíše, který se 
na mne díval, ať jsem stála na jakémkoliv 
místě. Byla jsem věřící již od mala a do kostela 
jsem chodila každou neděli. 
 

Když bylo Pavlikovi 9 let, začal si stěžovat na 
bolest hlavy, a tak musel kvůli tomu absolvo-
vat několik vyšetření. Když jsem šla pro výsle-
dek rentgenu, lékař mi oznámil, že musím 
syna hned vyzvednout ze školy a dovézt do 
dětské nemocnice. Odtud pak vedla cesta do 
fakultní nemocnice do Hradce Králové na po-
drobnější vyšetření. 
Pro mne a mého manžela nastaly nejtěžší 
chvíle života. V té době mne opět navštívila 
výběrčí elektrické energie, která mne často 
při svých měsíčních pochůzkách svědčila o 
Pánu Bohu. Nebylo mi to vždycky příjemné, 
ale když přišla v čase mého trápení, ráda jsem 
jí svěřila, co nás postihlo. Tou výběrčí byla 

paní Jožka Hodboďová, starší místního Sboru 
církve adventistů. Když mne vyslechla, začala 
se se mnou modlit za Pavlíkovo uzdravení a 
pozvala mne na pobožnost.  
 

Nejistota a strach o život mého syna mne mu-
čila, takže jsem nespala, nejedla a modlila se, 
kudy chodila. Mému manželovi bylo nepří-
jemné, že navštěvuji biblické vyučování a 
v sobotu sborové společenství. Byly kvůli 
tomu v naší domácnosti mrzutosti, které vy-
gradovaly, když jsem se nechala na zapřenou 
v den mých narozenin pokřtít. (Září 1962) 
S pláčem a s výčitkami jsem se obrátila na 
manžela, že Pán Bůh se na to nebude dlouho 
nečinně dívat. 
 

Pán Bůh se díval s láskou na nás oba, ale za-
čaly se dít věci…. V nemocnici v Hradci jsme 
se dozvěděli, že Pavel má nádorek na pod-
věsku mozkovém (hypofýza). Diagnóza byla 
taková, že pokud přežije, zůstane malý (v té 
době měl 1.20 m). Prosila jsem Pána Boha, ať 
třeba malý zůstane, jen když bude žít.  
 

A co na to na všechno můj manžel Pepa? Byl 
zdrcený, a přestože se jeden den vzpíral víře 
v živého Boha, druhý den již klečel a modlil se: 
„Pane Bože, jestli nějaký jsi, zachraň nám to 
dítě“. A jestli mohu nějakou jeho bolest vzít 
na sebe, ať se to stane. A ono se zase stalo. 
Ještě té noci silně otekl a s bolavým zubem 
musel druhý den navštívit lékaře. Dost bolestí 
si s ním vytrpěl, než mu ho vytrhli… 
 

Když přišla další sobota, seděli jsme ve sboru 
s manželem již oba. O pět let později byl po-
křtěný a po odstěhování sestry Hodboďové 
byl starším sboru. Vdovou jsem se stala v roce 
1981, když mi manžel zemřel na infarkt před 
očima v nedožitých 62 letech. 
Moji současnost již znáte. Pavel nám ještě vy-
rostl o 40 cm, a přestože nedosáhl mužné 
výšky, stal se po smrti manžela mojí životní 
oporou. K mé radosti se jeho velkým smyslem 
života stal zájem o budoucnost i současnost 
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sborové rodiny, které si moc vážím a děkuji za 
ní Pánu Bohu. 
Několikrát jsem k Němu v životě vznášela 
otazník s oním velkým proč? Mnoho věcí 
jsem nechápala, ale s přibývající léty mi Pán 
Bůh na mnoho otazníků odpověděl a proto 
s důvěrou i ve svých 88 letech nepochybuji, 
že by to se mnou a mojí rodinou nemyslel ji-
nak, než jen dobře.  
 

Životní cesta, kterou mne provedl, je toho 
velkým důkazem. Velké díky Pane Bože za ten 
zázrak, který tolik upevnil moji víru. Pavlovi 
bez jakéhokoliv lékařského zákroku zůstala 
po nádorku jen zvápenatělá stopa velká 2x3 
mm, kterou objevil počítačový tomograf až 
v jeho dospělosti.  
Tehdy získal informaci, že u této poměrně 
vzácné diagnózy jen jedno procento ze sta 
podobně postižených zůstává bez význam-
ných zdravotních potíží a on je právě ten oje-
dinělý případ jednoho procenta. Když se 
tehdy jako dítě vrátil z vyšetření z Hradce, bo-
lesti hlavy nenávratně zmizely a nám zůstala 
v srdci velká vděčnost za zásah, který s námi 
Pán Bůh učinil a Pavlika nám zachoval!   
 
Nyní žiji s velkou nadějí, že se jednou setkám 
s celou svojí rodinou u svého Pána v nebesích. 
 
Ludmila.   
 
 

VLASTÍK HÝBL PRO SBOROVÝ ZPRAVODAJ 
 
Milí boleslavští přátelé,  
 

bylo mi potěšením setkat se s vámi v létě 
2014. S novým rokem se často pojí novoroční 
předsevzetí. Mnozí na to ale díky zklamáním 
už raději neslyší. Bez ohledu na to jak dlouho 
nová předsevzetí vydrží, chci vás povzbudit 
k odvaze činit rozhodnutí stále nová. Rozho-
dovat se není věda, ale vědět jak se rozhod-
nout správně je docela umění. Kolik nespráv-
ných rozhodnutí jsme v životě učinili a jen si 

přejeme, abychom se z nich alespoň ponau-
čili.  
Rozhodovat se, je součástí využívání naší svo-
body. Je to také jediná cesta k růstu osob-
nosti. Ve svém náboženském myšlení se křes-
ťané často obávají, že by mohlo být jejich roz-
hodnutí proti Boží svrchované vůli a tak raději 
čekají a čekají a doufají, že jim Bůh jejich lik-
navost snad ještě posvětí.  
 

Při své práci jsem viděl příliš mnoho neroz-
hodných lidí a jejich liknavost jim byla ke 
škodě. Po čase jsem došel k několika princi-
pům, o které se chci s vámi podělit.  
 
 

1/ Chybujeme, protože toho o zítřku moc ne-
víme a bojíme se následků. 
 

2/ Nedělejme dlouhodobá rozhodnutí na zá-
kladě momentálního zklamání.  
 

3/ Před každým rozhodnutím si získejme do-
statek informací, nerozhodujme se v nevědo-
mosti.  
 

4/ Je moudré změnit svůj postoj, jakmile se 
vám dostane lepšího poznání.   
 

5/ Zastavme se ihned, jakmile zjistíte, že jste 
se zmýlili. Malé ztráty ustojíme a vyhneme se 
velkým. 
 

6/ Nechme si poradit od těch, kterým na vás 
opravdu záleží a rozumí dané problematice  
 

7/ Přiznejme si odpovědnost za svá rozhod-
nutí a nasměrování. 
 

8/ Zbavme se předsudků, abychom mohli 
správně posoudit, co je správné.  
 

9/ Každé naše dlouhodobé rozhodnutí může 
mít dalekosáhlý vliv na lidi okolo nás. 
 

10/ Udržujme kontakt s lidmi, kteří jsou pozi-
tivní a mají vyvážený pohled na život.  
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11/ Když se pro něco rozhodneme, jděme za 
tím a jednejme podle toho. Nečekejme na 
ideální příležitosti. 
 
12/ Ignorujme tlak svého okolí a konejte to, 
co je správné bez ohledu na okolnosti. 
 
13/ Nebojme se být první a strhněme pro 
dobrou věc i další lidi. 
 
14/ Nikdy se nerozhodujme z touhy po od-
platě. Zloba je špatný rádce. 
 
15/ Nejlepší rozhodnutí jsou ta, která jsou in-
spirovaná láskou k druhým.  
 

V Bibli je dostatek příběhů, na kterých si lze 
ověřit, jsou-li výše uvedené principy prav-
divé. Co všechno by se změnilo, kdyby si ně-
který z výše uvedených principů vzali k srdci 
třeba Pilát, bohatý mladík, farizeové, Kain, Já-
kob, David nebo Elijáš? 
 

Při tom všem stále platí, že bychom měli svě-
řovat životní cestu Hospodinu. Tím se ale ne-
můžeme zbavit zodpovědnosti za naši část 
práce, kterou za nás Bůh nevykoná. Pokud 
jsme udělali pro získání toho, co je správné 
vše, vykročme vírou vpřed! To je náš úkol a 
Bůh se již postará o výsledky.   
 

Vlasta Hýbl - Monterey, Tennesee. 
 

 
OZNÁMENÍ Z OBĚŽNÍKU PRO SBORY 

 
Milé sestry, milí bratři a přátelé,  
 

ve dnech 7. až 17. ledna 2015 pořádá naše cír-
kev po celém světě Deset dní modliteb za vy-
lití Ducha svatého. Tématem setkávání v prů-
běhu těchto dnů je „Zakoušení moci Ducha“. 
Na každý den je představeno jedno z ovocí 
Ducha svatého. Setkání jsou pro nás nejen vý-
zvou pro obohacení z Božího slova, ale přede-
vším příležitostí k modlitebnímu ztišení a 
přímluvným prosbám za druhé. 

Proč se modlit za přijetí Ducha svatého? Kdo 
to Duch svatý je? A znám jej vůbec? 
 
Duch svatý je největší dar, který nám Pán Bůh 
může zde na zemi poskytnout.  Ježíš řekl 
učedníkům, že pošle Ducha na svět, aby 
"světu podával důkaz o hříchu, o spravedl-
nosti a soudu" (Jan 16:7-11). Hřích je v tom, 
že nevěří v Ježíše Krista.  
Posílá nám svého Ducha, aby byl naším Po-
mocníkem, Utěšitelem a Průvodcem. "A já 
budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, 
aby s vámi zůstal na věky" (Jan 14:16). Řecké 
slovo zde přeložené jako "Utěšitel" znamená 
"ten, který někoho povzbuzuje a nabádá. 
Duch Svatý se natrvalo usídlil v srdcích věří-
cích (Římanům 8:9; 1 Korintským 6:19-20, 
12:13).  
 Ježíš řekl svým učedníkům že "Až však přijde 
on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré 
pravdy" (Jan 16:13). Rozhodující část pravdy, 
kterou On odkrývá je, že Ježíš je Boží Syn, 
který zachraňuje hříšníka od smrti. (Jan 
15:26; 1 Korintským 12:3). 
Duch ukazuje Božímu lidu, který byl ze světa 
zachráněn (vytržen), slávu toho, který jej po-
slal; slávu Syna - jedinou cestu spásy. Jen spa-
sený člověk, zrozený z Ducha, vidí a chápe 
Kristovu slávu projevenou na Golgotě. 
Kralický text mluví Duchu jako o Utěšiteli. Pů-
vodní řecké slovo: παράκλητος (paraklétos) 
v překladu znamená obhájce, přímluvce, po-
mocník, utěšitel 
Znamená to k někomu naléhavě mluvit nebo 
volat, být předvolán, zavolat na něčí 
stranu, zejména volat na něčí pomoc. Tento 
základní význam může nabýt rozmanitého za-
barvení“ – „volat o pomoc, prosit, napomí-
nat, útěšně domlouvat, potěšovat“. 
Nechat se vést i dnes Paraklétem, znamená 
učit se (Sk 2,42: „poslouchali učení, byli 
spolu“), být uváděn do pravdy a odklánět se 
od mnohých věcí, které vyzdvihuje současná 
společnost (materialismus, bezbřehost, anar-
chismus aj.) 
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Titul Pomocník vyjadřuje na rozdíl od Utěši-
tele, který nás hlavně posiluje, tu skutečnost, 
že Duch svatý pomáhá člověku konkrétně v 
praktických i duchovních problémech. Nabízí 
jasná řešení, posilu i vyrovnanost k tomu, aby 
člověk jednal moudře a neukvapeně. 
 

Alan Walker pojem Paraklétos překládá slo-
vem „obhájce“, který „má mnoho funkcí“. Pa-
raklétos je tedy ten, kdo stojí vedle tebe a 
volá. Je to právní obhájce, který je blízko, zná 
tvoji situaci a řeší ji.  
Nejlépe jeho činnost pochopíme na definici 
lidského obhájce, zástupce, o kterém Walker 
říká, že je „dobrým posluchačem, člověkem, 
který se snaží přiblížit lidským potřebám a 
ukázat zájem a porozumění. Při přelíčení má 
právo na poznámky, může navrhovat řešení 
vedoucí ze slepých uliček, otvírat nové mož-
nosti. Obhájce může vzbudit naději tam, kde 
obžalovaný boj vzdává. V izolaci vazby nabízí 
společenství, přátelství a pomoc.“ Duch svatý 
jako obhájce nebo zástupce člověka toto 
všechno naplňuje také, navíc má vždy přístup 
k našemu vnitřnímu prožívání – „vede ve 
zmatcích, posiluje v slabosti, je společníkem v 
samotě, nadějí v zoufalství“ 
Ve Starém zákoně je zmínka o Duchu svatém 
na dvou místech:  
 

Izaiáš 63:10 - 9Sám trpěl každým jejich trápe-
ním, posílal svého anděla, aby je zachránil. 
Ve své lásce a smilování je sám vykoupil, 
zvedal a nosil je po všechny dávné dny. 
10Oni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trá-
pili; a proto se jim v nepřítele obrátil a sám 
bojoval proti nim. 
 

Žalm 53:13 - 6Proti tobě, tobě samému, jsem 
zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopus-
til! Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý, 
oprávněn jsi mě odsoudit! 7Vždyť nesu vinu 
již od narození, hříšný jsem od svého po-
četí.8Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, 
už v lůně matky učils mě moudrosti. 9Yzopem 
očisti mě a budu zas čistý, omyj mě a budu 

bělejší než sníh! 10Dej mi zas uslyšet radost a 
veselí, mé údy zlámal jsi – kéž znovu tancují! 
11Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, 
všechny mé viny kéž odstraníš! 12Stvoř ve 
mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov du-
cha stálosti. 13Nevyháněj mě ze své přítom-
nosti, svého svatého Ducha neber mi! 
14Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým 
duchem mě posilni.  
 

Zkusme dnes prosím po přečtení těchto dvou 
biblických textů znovu promýšlet, kým je pro 
nás Duch Boží, kam nás chce vést a co pro nás 
dnes dělá. Potřebujeme prožít obnovu. Duch 
svatý nás chce posilnit a zušlechtit. Čeká nás 
rok 2015. Nikdo z nás netuší, co všechno 
v něm prožijeme. Kéž nás všechny Boží Duch 
provede tímto rokem a je přítomen v srdci 
každého z nás, našich blízkých i těch, které 
ještě neznáme. Kéž nám Duch svatý připo-
mene, za koho a jak se máme modlit, komu 
pomoci a koho potěšit.  
 
Zpracovala: Jiřina Krejzová 
                                                                                                                                                      
 

HUMOR KOŘENÍ ŽIVOTA 
 
• Tak co jsi vybral ženě k vánocům? Vkladní 
knížku. (neznámý autor)  
 
• Radostné vyhlídky. Až mi bude tak sto de-
set, přijde Bůh a zmáčkne RESET. (Karel Plí-
hal) 
 
 
 
PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ   

SBORU ZA MĚSÍC PROSINEC 
 
 

 

 

Pro potřeby sboru      1 936 Kč 
Na fond oprav         971 Kč 
Zvláštní dar pro sbor        706 Kč 
Podpora sborové misie               825 Kč 
Dary 13. soboty              1 077 Kč  
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NAROZENINY V PROSINCI OSLAVILI: 
 

            Věra          -      2.12. 
            Marie        -      3.12. 
            Alice          -      4.12. 
            Petra         -    14.12.  
            Renata      -    17.12. 
 

Milí oslavenci, těší nás, že jste součástí naší 
sborové rodiny. Do dalšího roku vašeho ži-
vota vám všem přejeme plnost Božího požeh-
nání a stálé zdraví. 

 
Úterý 13. ledna v 18:00 hod. 

 
KLUB ZDRAVÍ – „ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ TĚ-
LESNÉHO TUKU“.  
 

Informace jsou zís-
kávány digitálním 
přístrojem OMRON 
BF 508, který vyu-
žívá informace 
osobního profilu 

metodou bioelektrické impedance. Vstupní 
parametry - pohlaví, věk a výška. Výstupní 
měřené hodnoty - váha, podkožní tuk, visce-
rální (skrytý tělesný) tuk a BMI (BODY MASS 
INDEX).  
 

Zájemcům nabízíme vlastní změření choleste-
rolu z kapky krve měřicím přístrojem Wellion 
a příchozí si může nechat změřit i krevní tlak 
přístrojem Omron. Registrovaní členové KZ 
mají větší část měření zdarma, neregistrovaní 
s příspěvkem. 
 

Vstupné dobrovolný příspěvek 
 

 
Sobota 17. ledna v 16:00 hod. 

 

CESTOPISY BIBLICKOU HISTORIÍ V OBRA-
ZECH A PŘÍBĚZÍCH I. díl. 

Nový čtyřdílný cestopisný seriál, jehož první 
téma nese název: „Setkání, která mění život, 
aneb z Ur až do Egypta“.  
 

Obrazové dokumenty s příběhy prezentují 
Eda, Zdena a Veronika Miškejovi. 
 

Vstupné dobrovolné 
 

 

Čtvrtek 22. ledna v 18:00 hod. 
 

KINO - HRÁTKY S VLKY 
 

Zoltan Horkai je hlavou velmi specifické ro-
diny, žijící v Gödöllö v Maďarsku. Pro Zoltana 
představují vlci opravdovou vášeň. Objevo-
vali se v jeho snech již, když mu bylo šest let.  

 

O téměř dvacet let později se jeho sny začaly 
plnit, když potkal Wolfie, svou první vlčí sa-
mičku a následovalo přirozené utvoření 
smečky. Dnes Zoltan žije svůj život ve společ-
nosti zhruba třiceti vlků a každým rokem tato 
rodina narůstá narozením dalších a dalších vl-
čat.  
Zoltán ví, že se může spolehnout na pevné 
přátelské pouto, které si se svou smečkou vy-
tvořil, a tak může své vlky nabízet pro natá-
čení filmů nebo televizních pořadů. Z vlků 

PROGRAM LÁVKY - LEDEN 2015 
www.lavkamb.cz 
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jsou tak hvězdy stříbrného plátna! Zapůjčeno 
v rámci projektu Ekofilm. 
 

Francouzský film, režie: Pierre-Francois 
Gaudry, 52 min., český dabing. 
 

Vstupné dobrovolné 
 

 
Úterý 27. ledna v 18:00 hod. 

 
KLUB ZDRAVÍ – „HLÍVA ÚSTŘIČNÁ - ZDRAVÍ, 
KTERÉ SI MŮŽETE ZA PÁR KORUN VYPĚSTO-
VAT SAMI“.  
 

 
Ukázku pěstování, vaření a ochutnávku po-
krmů z hlívy ústřičné nám představí manželé 
Zdena a Karel Vasilkovi.  
 

Vstupné - dobrovolný příspěvek 
 
 

 

ROZPIS kázání a vedení témat sš I. Q 2015 

Sobota 31. ledna v 16:00 hod. 
 
CESTOPISY BIBLICKOU HISTORIÍ V OBRA-
ZECH A PŘÍBĚZÍCH II. díl. 
 

Jak nalézt nejkrásnější vodopády, aneb bez 
vody není život – druhý díl čtyřdílného cesto-
pisného seriálu.  
 

Obrazové dokumenty s příběhy prezentují 
Eda, Zdena a Veronika Miškejovi. 
 
Vstupné dobrovolné 
 
 
 
 

ROZPIS 1. Q 
2015 

Mladá  
Boleslav 

Brandýs  
nad Labem 

Neratovice MB - sš Poznámky 

LEDEN 3.I Vasilek Miškej   Svačina   

  10.I Krejzová Vasilek Kořenský Holý   

  17.I Starý Kovařík Vasilek Fadrhonsová  MB Miškejovi – cestopis 

  24.I Vasilek   Kovařík Gniewek   

  31.I Miškej Vasilek Zvolánek Krejzová  MB Miškejovi - cestopis  

ÚNOR 7.II Trdla Kořenský Vasilek Přibyl   

  14.II Vasilek Martasek   Svačina  MB Miškejovi - cestopis  

  21.II Schovánek Vasilek   Fadrhonsová MB zkouška orch. MO 14:30  

  28.II Holý Jonáš Vasilek Gniewek  MB Miškejovi – cestopis 

BŘEZEN 7.III Votoček Kovařík Holý Přibyl  Vasilek MB výstava stvoření 

  14.III Hurta Vasilek VP   Krejzová   

  21.III Kysílko VP Kořenský Vasilek VP Holý   

  28.III Vasilek     Svačina   


