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  EDITORIAL 
 Tak a je to tady, rok 2016 odměřuje několik posledních dnů. Pánu Bohu patří velké díky za to, že jsme ho prožili v míru a pokoji, mnozí i bez ztráty kytičky.                                 I když kolem nás není všechno podle našich představ, přesto je velkým darem náš život a svoboda, se kterou můžeme prožívat naši víru.    Jsme velmi bohatí, protože máme svůj do-mov a vírou jsme přijali zaslíbení, že se mů-žeme ucházet i o ten nebeský. Přeji nám všem domácím, ale i našim přáte-lům a náhodným čtenářům pokojný čas po-sledních dnů starého roku. Do toho nového, který bude mít na konci tak trochu magické číslo hlavně tolik zdraví, aby vás život nebolel a z darů Božího požehnání tolik, kolik ho doká-žete vírou přijmout. Programem Lávky jako obyčejně završujeme prosincové číslo… 
 Pavel Přibyl 
 
NEJVĚTŠÍ DAR 
 Jak chudé jsou ty vztahy, kde si lidé musejí dá-vat jen drahé dárky! A jak bohaté jsou ty vztahy, kde si lidé dávají to nejdražší, co mají, a co paradoxně nestojí ani korunu – sami sebe. Co to znamená dát sám sebe? Umím rozdělit svůj čas pro druhé? Vzpomenu si na přátele? Zavolám jim? Jsem ochoten věnovat svůj čas dětem, nemocným, opuštěným, ne-příjemným, lidem, kteří nemají co nabídnout? Kde mám hledat inspiraci pro svůj život?  A který dárek má největší hodnotu? Víme, že nás obdaroval už před více než 2000 lety Je-žíš?  Pojďme se na chvíli zastavit a zamyslet nad  

 

níže uvedenou zpovědí apoštola Pavla a zkus-me po přečtení těchto slov přemýšlet, koho bychom mohli obdarovat touto dobrou zprá-vou my.  1Tim 1.11-16) podle slavného evangelia po-žehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil – Kristu Ježíši, našemu Pánu – že mě poctil tou výsa-dou, abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán mě pak ve své ne-smírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá pravda – kéž by ji každý přijal: Kris-tus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhor-ším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro pří-klad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému ži-votu. 
 Jiřina Krejzová 
  NAŠE DOJMY Z PRVNÍCH ČTYŘ MĚSÍCŮ V MLADÉ BOLESLAVI 
 Rád bych se s vámi podělil o naše dojmy z prv-ních čtyř měsíců v Mladé Boleslavi. Doma jsme již zabydlení, pokud nepočítám drobnosti jako přidání sem-tam malého háčku, poličky, apod. Z bytu jsme nadšení, je útulný, z okna máme hezký výhled, za domem malá okrasná zahrádka s odpočinkovým pose-zením a do sboru máme nejblíž ze všech, což nás těší, protože sbor je náš druhý domov - všude jsme většinou patřili k těm, co se domů vraceli mezi posledními.  Úžasná je možnost kdykoliv v týdnu zajít do  modlitebny, posadit se, rozjímat a modlit se za  

PROSINEC 2016 



 2 
 

ty, kdo v sobotu sedí na konkrétních židlích, ale také za ty, jejichž místa jsou dlouhodobě prázdná anebo na ně jejich místa teprve če-kají. S rodinou jsme navštívili všechna tři svěřená místa - kromě Boleslavi i Jičín a skupinu Lipník. Všude se nám líbilo. Každé ze tří míst je cha-rakteristické něčím jiným a všude jsou milí lidé. Postupně se s vámi všemi seznamuji a je pravděpodobné, že těm, k nimž jsem se ještě nedostal, nabídnu mou pastorační návštěvu v průběhu prosince, ledna či února. Práce je zde dost, na všech třech místech běží bohaté programy pro církev i veřejnost nejen v sobotu, ale i v týdnu, z čehož mám velkou radost. Na každém místě je obdarovaný vůdce s týmem lidí a tak plynulý chod nebyl nikde na-rušen ani výměnou kazatelů. Díky Bohu za všechny tyto sloužící lidi. Velkou radostí pro mě byly tři letní a podzimní křty v Boleslavi a mou modlitbou je, aby Pán na všech třech místech trvale přidával lidi, kteří hledají smysl života. S radostí jsem pře-vzal péči o nově pokřtěné a věnujeme se ná-sledujícímu, hlubšímu studiu Písma, nalézání osobního duchovního obdarování a začlenění do života církve. Brzy všichni vstoupíme do dalšího roku a mým vroucím přáním je, aby Bůh bohatě žehnal každému jednotlivci, ať už se nachází kdeko-liv; blízkým i velmi vzdáleným - ať již z hlediska bydlení nebo duchovního života a vztahu k Bohu.  Přidělení oblasti Mladoboleslavska vnímám jako zvláštní Boží cestu a modlím se za to, aby mi Bůh ukázal, jak a čím mohu být právě na tomto místě nejlépe užitečný. 
 PS Kdokoli z vás si přeje navštívit nás doma - a nejen kvůli krásnému výhledu z okna :-), jste srdečně zváni a neobávejte se nám vaši ná-vštěvu nabídnout. Totéž platí, pokud si pře-jete, abych navštívil co nejdříve já vás. 
 Stanislav Lanc  

AKTUÁLNĚ Z PEKINGU 
 Milí přátelé, 
nebudete tomu věřit, ale je tomu přesně dva 
roky, kdy jsme se na začátku prosince 2014 
přestěhovali do Pekingu. Ty dva roky nám 
velmi rychle utekly. Mezitím jsme poznávali 
nová místa, věci, řeč, jídla i lidi a jsme za tento 
čas vděčni. Nyní na konci roku jsme opět za-
neprázdněni spousta akcemi, které už tak 
s koncem roku bývají spojeny. Včera jsme 
měli velkou českou Mikulášskou párty. Bylo 
příjemné zase slyšet češtinu a zavzpomínat na 
naši domovinu. Aby děti nepřišly o návštěvu 
Mikuláše a jeho nadílku, tak se Pavel obětoval 
a převlékl se za Mikuláše. Janick byl za čerta a 
jedna kamarádka dělala anděla.  
Moc jim to slušelo a byli tak přesvědčiví, že i 

větší děti měly před nimi respekt. Bylo zají-
mavé, že si v tom stresu děti nemohly vzpo-
menout na žádné české písničky, tak předná-
šely a zpívaly v angličtině. Ale to se taky počítá 
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a děti si za to zasloužily dárek . Zároveň jsme 
se se dvěma rodinami loučili, což bylo 
smutné, ale tak to už v rodinách expatů bývá.  

Den předtím naše rodina zase hrála na velkém 
vánočním koncertu, který pořádal 
Volkswagen Group China a první koncert se 
odehrál ve velké hale jídelny v ředitelství VGC 
v centru Pekingu. Hala byla krásně vyzdobená 
a bylo přichystáno i občerstvení pro všechny 
návštěvníky. Koncert měl velký úspěch, ale co 
mě potěšilo ještě více je to, že tento rok měl 
koncert i charitativní rozměr. VGC spolupra-
cuje se sirotčincem Bethel na jihu Pekingu, 
kde jsou umístěny děti s očními vadami nebo 
většinou zcela slepé. Tyto děti nechaly napsat 
na kartičky svá přání na vánoční dárky, tyto 
kartičky se pověsily na vánoční strom ve VGC 
a zaměstnanci si jednotlivé kartičky mohli brát 
a mohli obstarat jednotlivé dárky pro kon-
krétní děti. Na začátku koncertu na stromě vi-
sela už poslední kartička. Na ni nechal 8-letý 
slepý sirotek napsat, že by si přál vidět oblaka. 
A že mu vychovatelka řekla, že oblaka vypa-
dají jako marshmallow (maršmelouny – cuk-
rové pěnové bonbony) a tak si přeje k váno-
cům dostat tyto bonbony, které mu budou 
připomínat mraky na nebi, které nikdy neu-
vidí. Příští sobotu jede náš orchestr se sborem 
hrát přímo do tohoto sirotčince a po koncertu 
budeme dětem rozdávat jejich dárky na přání 

a budeme si s nimi hrát. Pojedou s námi i dob-
rovolníci z řad čínských zaměstnanců VW, 
kteří nám pomůžou s komunikací, ale věřím, 
že si s dětmi budeme rozumět i bez plynulé 
čínštiny. Ale o tom vám napíšu až příště. 
Chceme vám všem popřát pokud možno 
klidné nadcházející vánoční svátky strávené 
beze stresu a uprostřed rodiny. Je to čas, kdy 
máme všichni možnost se zastavit a zapře-
mýšlet na tím, co pro nás Bůh udělal, na čem 
opravdu záleží a o co stojí za to usilovat. Bůh 
vám žehnej! 
      Z Pekingu zdraví Ellen 
 
  
KŘESŤANSKÉ AFORISMY  
 

•  Zajímavé je, že ti, kteří v Boha nevěří, na 
něm pořád něco vidí. 
 • Sobectví je nejjistější způsob, jak si v ži-
votě co nejvíce našetřit a co nejméně užít. 
• Miluji své nepřátele – proto se nebojím, že 
si nějaké udělám. 
    Pavel Korosin 
 
 
 
  NAROZENINY V LISTOPADU OSLAVÍ: 
             Věra S.  -    02.12.  Marie P.  -    03.12.  Alice G.  -    04.12.  Petra K.  -    14.12. 

 Marie L.  -   14.12.  Renka B.  -   17.12.   
 Jonáš T.  -   16.12.           

 Všem oslavencům ze srdce přejeme Boží blíz-kost, stálé zdraví a naději na život věčný.  
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PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ 
SBORU ZA MĚSÍC LISTOPAD 
 
Sbírky pro potřeby sboru     4 455 Kč Na fond oprav 10% sb. pro sbor       496 Kč Zvláštní dary pro sbor                     55 Kč Sbírka na podporu misie        919 Kč Dary MT      1 590 Kč 
                                
 
 
 

 
 

Čtvrtek 1. prosince v 18:00 hod. 
VEČER DESKOVÝCH A SPOLEČENSKÝCH HER 

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

 Úterý 6. prosince v 18:00 hod. 
 PŘIJĎTE SI VYROBIT VÁNOČNÍ, NEBO JEŠTÉ I ADVENTNÍ, VĚNEČEK 
 Výroba věnečků podle vlastní inspirace, nebo pod dohledem výtvarnice. Materiál k výrobě a po-můcky budou pro každého k dispozici. (Klubovna I. patra). 
 Příspěvek na částečnou úhradu materiálu 50,- Kč 
 Vstup volný  

Čtvrtek 8. prosince v 18:00 hod. 
 KINO – DIVOKÉ SLOVENSKO 

 Dokumentární film o nedotčených krásách slovenské přírody ve své přirozené podobě, o rozmanité směsici zvířat rostlin, údolím řek, horských lesů, nížin a hor. Nikde jinde ve střední Evropě neexistuje Tolik pralesních po-zůstatků velkých dravců jako ve slovenských Karpatech. V těchto vzácných lesích můžeme poznat, jak to kdysi vypadalo i jinde v Evropě. 

Film v původním znění. Z nabídky projektu Ekofilm. Koprodukce Slovensko/Německo. Režie a scé-nář Jan Haft a Tomáš Hulík, stopáž 53 min.  
 Vstupné dobrovolné  

 Úterý 13. prosince v 18:00 hod.  VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PŘÁTEL KLUBU ZDRAVÍ Nejen přátelům zdravého životního stylu na-bízíme chvíle pohody a přátelství u dobrého čaje, u písní s kytarou a životní zpovědi no-vého pastora Lávky. Produkty z vlastní výroby vánočního pečení nejlépe i s receptem vítáno. 
 Vstup volný   Středa 18. prosince v 17:30 hod.  VÁNOČNÍ KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU PRAMÍNEK Z PARDUBIC A ŽÁKŮ ZUŠ MLADÁ BOLESLAV  Pod vedením sbormistryně E. Fričlové před-nesou žáci 4. a 5. tříd z Pardubic vánoční písně a koledy, písně lidové i umělé, z filmů i muzikálů. Žáci boleslavské ZUŠ obohatí kon-cert hudebními přednesy. 
 Vstupné dobrovolné   

Čtvrtek 15. prosince v 18:00 hod. 
VEČER DESKOVÝCH A SPOLEČENSKÝCH HER 

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