Anekdoty
Tři kamarádi přišli k nebeské bráně a svatý Petr se jich ptá, co by nejraději slyšeli od svých příbuzných
na pohřbu:
První: "Já bych chtěl slyšet, že jsem byl skvělý doktor a dobrý otec rodiny."
Druhý: "Já bych chtěl slyšet, že jsem byl úžasný manžel a že jsem jako policista zachránil životy mnoha lidí."
Třetí: "Tak to já bych chtěl slyšet: Podívejte, vždyť on se hýbe!"
V církvi někdo vykradl pokladničku. Za několik dní dostal kazatel obálku, ve které bylo 50 korun a
lístek se vzkazem: "Ukradl jsem u vás 200 korun. Protože mne trápí svědomí, vracím 50 korun. Pokud
budu mít výčitky stále, pošlu další splátku."
Přijde pastor na bohoslužbu a postěžuje si svému spolupracovníkovi: "To není možné! V církvi ani noha! Kde jsou všichni? Dokonce ani klávesista nepřišel - kdo bude teď hrát?“… „Česko s Kanadou!"
Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: “ Hele Jeteli, pověz, proč se nemodlíš?“ Jetel smutně zašeptá: „Víš,
Kudlanko, já nechci být spasen.“
Jára Cimrman odpovídá na otázku, zda věří v Boha: „Jsem tak zarytý ateista, že se bojím, že mě za to
Bůh potrestá.“
Farář čte kázání. Zezadu se k němu přimotá kostelník a šeptá mu:
"Otče, na chóru hrají poker."
A kněz mu šeptem odpoví: "Díky, ale nejdřív musím dokončit to kázání."

.

O vodníku Šplíchalovi a jeho trápení
Už jste děti slyšely o vodníku Šplíchalo- vše pěkné, co mě potkalo.“ Pak se zarazil, odvi? Že ne? Nevadí, tak já vám o něm něco po- kašlal si a pokračoval: „Musím Ti však říci i to,
vím.
co mě trápí. Každý den sem přicházejí lidé,
O vodnících je známo, že jsou to po- procházejí se po hrázi, poslouchají, jak na stahádkové bytosti. Takoví zelení mužíčkové, kteří vidle zurčí proudy vody, líbí se jim, jak slunce
mají mezi prsty plovací blány, mají velké vy- zapadá nad hladinou, ale když odcházejí, zbupouklé oči, zelený kabátek, ze kterého jim věč- de tu po nich každý den spousta nepořádku.
ně kape voda, klobouk s pentlemi a červené Prázdné plechovky, plastové láhve, papírky od
holínky.
bonbonů a sušenek, krabičky od cigaret a něI náš Šplíchal byl takový. Bydlel pod hladinou kdo tu dokonce vyhodil i děravý hrnec. Každý
rybníka, který nebyl ani velký, ani malý, zkrát- den to uklízím, ale už na to nestačím. Kapříci
ka tak akorát. To víte, obstarat takový rybník, plavou mezi odpadky a jen taktak, že se ještě
to je pořádná dřina. Je třeba dohlížet na kapří- žádný o nic nezranil. I srnky a koloušci, když se
ky, aby dobře rostli. Také jsou tu kachny, žáby, jdou napít vody, musí dávat pozor, aby si neučolci, potápníci, vodoměrky a na všechny musí blížili. Pomoz mi, Otče, vyřešit tuhle těžkou
správný vodník dávat pozor.
situaci. Moc bych si přál, aby tu příroda byla
Šplíchal měl svůj rybník moc rád. Každý opět krásná a čistá.“ Pak zašeptal Amen, podívečer, když obstaral vše, co bylo třeba, sedával val se na hvězdy a usnul.
na vrbě u stavidla, pozoroval, jak sluneční paRáno, když se Šplíchal probudil, sbalil si
prsky pomalu mizí z oblohy, a počítal hvězdy, do uzlíčku velikou svačinu a chystal se na objejichž třpyt se odrážel od vodní hladiny, jakoby chůzku. Musel zkontrolovat stavidla, všechny
tam někdo vysypal skleněné korálky. K tomu tůňky v okolí, přinést si med od lesních včel a
mu zpívaly žabky a Šplíchal byl šťastný za to, nasbírat lesní ovoce. Proto, sotva dopil hrnek
jaký mu Pán dal krásný domov.
podmáslí, už si to štrádoval přes hráz, až nakoJednou večer, když se vodník Šplíchal nec zmizel mezi stromy.
opět usadil na vrbové větvi, bylo na něm vidět,
V tu chvíli se na paloučku před rybníže ho něco trápí. Tvářil se smutně a se sklope- kem ozval smích. Že by přišli kamarádi hastrnýma očima povídal Pánu Bohu: „Ty víš, Otče, mánci navštívit svého přítele? Kdepak! Byli to
že jsem Ti vděčný za všechny dary, kterých se žáčci z městské školy, udělali si s paní učitelmi od Tebe dostává, proto Ti děkuji i dnes za kou výlet do přírody, aby se podívali, jak ve

TÝDEN SBOROVÝCH VÝLETŮ
 Výlety jsou pro všechny, kdo se
chtějí zúčastnit, není potřeba se
předem hlásit, stačí přijít. Děti,
mládežníci a všichni, komu se
bude chtít. Kamarádi a známí
jsou také vítáni.
 Pokud je sraz u sboru, čekáme
15 minut po termínu, pak jdeme. Kdo třeba zaspí a chce
s námi jít, stačí zavolat Janě
Landsfeldové nebo Dáše Erbenové, přizpůsobíme odchod.
Vlak ale nepočká, zde je potřeba dochvilnost. Děti mohou jít i
bez rodičů, bude o ně postaráno, stačí se jen domluvit předem.
 S sebou hotovost na dopravu a
společné jídlo.
KAM SE TEDY VYDÁME?
(poznámka: Návrh je variabilní podle počasí
a je možné něco vypustit a doplnit podle
návrhu ostatních.)

PONDĚLÍ 6. 7. 2015
kam: Mariánské Lázně – miniatury fontána - pizza
sraz: Dolní nádraží, odjezd: 9.04
ÚTERÝ 7. 7. 2015
kam: Svatošské skály – areál + koně
sraz: sbor 10,00 hodin
STŘEDA 8. 7. 2015
kam: Lesopark Chomutov
sraz: Horní nádraží, odjezd: 9.05
ČTVRTEK 9. 7. 2015
kam: Velryba Varyba putuje po Karlových
Varech
sraz: u trafiky na Tržnici 10,00

PÁTEK 10. 7. 2015
kam: lanové centrum u sv. Linharta +
pletení košíků ve sboru
sraz: sbor 10,00

Akce před námi:
červenec:
4.7.
Členské shromáždění
4.7.
Táborák v Bochově u Hánových (17:00)
4.7. - 8.7.
Nahrávání ve sboru
6.7. - 10.7.
Týden sborových výletů
8.7.
Táborák na sborové zahradě s vodáky
z České Lípy (cca 18:00)
9.7. - 19.7.
Tábor Divoký západ mladší děti
11.7. Bohoslužba v přírodě sborů KV, SO, CH
v Šabině Pod Skalou (9:30)
18.7. Návštěva z Německa
20.7. - 26.7. Tábor Divoký západ starší děti

26.7. - 2.8.
Biblický týden
Srpen:
16.8. - 21.8. Sborová dovolená
29.8. Bohoslužba na zahájení školního roku a
pasování nových mládežníků
Září:
8.9.
Výbor sboru
18.9. - 20.9. Karlovarská pečeť
24.9. Health Expo (Den zdraví)
Říjen:
2.10 - 4.10. Víkend Bible pro mládež

Václav Erben
Starší sboru
tel.: +420
731 753 859
e-mail:
vaclav.erben@
seznam.cz

MgA. Martin
Lindtner B.A.
pastor
tel.: + 420
736 541 998
e-mail:
martinlindtner
@seznam.cz

Sbor Církve
adventistů
sedmého dne
Karlovy Vary
Plzeňská 49
Karlovy Vary
360 01

Kontakty na sbor:

V. ERBEN

T. KÁBRT

D. ERBENOVÁ

J. SLOWÍK

M. LINDTNER

J. BAUER ml.

E. MARTÍNEK

M. LINDTNER
M.L. VP

1.8.

8.8.

15.8.

22.8.

29.8.

5.9.

12.9.

19.9.

26.9.

V. Erben

F. Byrtus

V. Erben

L. Landsfeld

M. Filipec

V. Erben

L. Landsfeld

M. Hurtová

E. Martínek

M. Filipec

V. Erben

F. Byrtus

VEDENÍ BOHOSLUŽBY

Ž 34,5-6

Ž 46,2-4

Ž 103,17-18

Ž 103,21-22

Ž 136,1-4

Ž 147,1-3

Ž 107,1-3

Ž 125,1-2

V. Rutová

Ž 146,1-2

J. Pelechová Ž 103,11-13

H. Lesáková

J. Mikšová

M. Žídková

V. Rutová

J. Laubendorfová Ž 34,2-4

J. Faragová

V. Erben ml.

K. Součková

M. Hurtová

J. Pelechová Ž 130,5-6

ČTENÍ TEXTU

E. Martínek

K. Součková

L. Landsfeld

M. Filipec

E. Martínek

L. Landsfeld

V. Erben

F. Byrtus

K. Součková

M. Hurtová

M.Filipec

Z. Maxa

UVÁDĚNÍ SŠ

V případě nepřítomnosti si každý sám zajišťuje za sebe náhradu!

B. ZÁMEČNÍK

25.7.

šABINA

11.7.

M. LINDTNER

M. MUCHA

4.7.

18.7

KARLOVY VARY

DATUM

J.Laubendorfová

B. Frost

M. Hurtová

V. Souček

V. Rutová

E. Větrovská

J.Laubendorfová

Z. Maxa

J. Faragová

E. Větrovská

P. Fischer

MODLITBA PŘED
SŠ

P. Fischer

M. Lindtner

E. Martínek

E. Větrovská

Z. Maxa

L. Landsfeld

R. Ciglanská

T. Kábrt

E. Martínek

B. Zámečník

M. Lindtnerová

V. Rutová

PŘÍBĚH PRO
DĚTI

ROZPIS SLUŽEBNOSTÍ SBORU KARLOVY VARY NA 3. ČTVRTLETÍ 2015

Agape

KV pečeť

klub zdraví

J. Bauer ml.

příprava pro
jednání s ČS

J. Slowík

J. Hus

T. Kábrt

Erbenovi

Landsfeldovi

návštěva SRN

bohoslužba
v přírodě

Mládež

ODPOLEDNÍ
PROGRAM

ČTVRTLETNÍK SBORU CASD KARLOVY VARY

Q3/2015

ZA SBOREM
Milé sestry, bratři, přátelé,
skončilo další čtvrtletí a v rukou držíte nové číslo Za sborem. Když se ohlížím zpět, odehrálo
se toho za i před branami sboru poměrně hodně; spousta hostů, akcí a různých programů.
Mnohé z toho nám určitě udělalo radost a věřím, že i Hospodin se při pohledu na „adventistické hemžení“ v Karlových Varech tu a tam usmíval. Rád bych Vám poděkoval za Váš čas,
energii i obětavost, kterou jste investovali do služby Bohu i lidem.
V poslední době si všímám toho, jak je karlovarský sbor výjimečně obdarován duchovními
dary. Jsem za to-za Vás Pánu Bohu vděčný. Rád bych poděkoval všem přispěvatelům, jejichž
okruh se opět o něco rozšířil a Vám popřál příjemně strávené letní měsíce v Boží blízkosti.
Váš kazatel Martin Lindtner s týmem spolupracovníků
.

Měj rád svého pastora…
„A toto jsou jeho dary: jedny povolal za
pastýře…“ Efezským 4:11
Pastoři mají těžký úkol. Dostávají víc kopanců
než polibků. Když je pastor mladý, nemá dostatek zkušeností; když je šedovlasý, je příliš starý.
Když má pět dětí, má jich příliš mnoho; když
děti nemá, je špatným příkladem. Když jeho
manželka zpívá ve chválící skupině, tlačí se
moc dopředu; když tam nezpívá, není dostatečně zapojená ve sboru. Když káže
z poznámek, je to moc suché; jestliže improvizuje, je příliš povrchní. Když tráví hodně času
v kanceláři, zanedbává lidi; když navštěvuje
lidi, neumí zacházet s časem. Když věnuje pozornost chudým, jde mu o uznání veřejnosti;
když věnuje pozornost bohatým, chce získat
jejich přízeň. Když navrhne nějaké zlepšení je
diktátor; když nic nenavrhuje, nemá žádnou
vizi. Když používá příliš mnoho ilustrací, nedrží

se Bible; když nepoužívá dost příběhů, není
srozumitelný. Když mluví proti špatným věcem,
je zákonický; když proti nim nemluví, dělá
kompromisy. Když káže hodinu, je rozvláčný;
když káže kratší dobu, nemá co říci. Když káže
pravdu, uráží; když pravdu nekáže, je nemastný
neslaný. Když nedokáže všechny potěšit, zraňuje církev; když se snaží potěšit všechny, nemá
jasný názor. Pokud káže o desátcích, jde mu
o peníze; když o nich nekáže, nedokáže své lidi
budovat. Jestliže dostává velký plat, je zištný;
pokud velký plat nedostává, dokazuje to, že za
moc nestojí. Když pravidelně káže, lidi nebaví
poslouchat stále stejného člověka; když zve
jiné kazatele, vyhýbá se své zodpovědnosti.
A ty sis myslel, že tvůj pastor má snadný život!
Chtěl by sis to s ním vyměnit? Sečteno a podtrženo: měj rád svého pastora.
(B. Gass, Slovo pro každý den)

Zamyšlení
Co pro nás znamená Památka po duchovní stránce? Pít z kalichu víno tak, jak pil Pán Ježíš. Je to kus života, který ujdeme s Pánem Ježíšem? Nebo to je jeden doušek vína, který nás
občerství a dá smysl života? Je to možná nevymezení se od mých spoluvěřících, když se pije z
jedné číše?
Máme jedny druhé podpírat, ať jsme slabší či silnější ve víře a kdo to může posoudit? Z lidského
hlediska je to jiné než z Božího. Nejde ani tak o to obvinit někoho pro zvýraznění vlastí nadřazenosti - jako varovat před tím abychom nepadli do stejné pasti. Z historického hlediska v Ježíšově
době pili lidé z číše. Z bližší historie víme, že za tento symbol věřící lidé i umírali. Ale nesmíme
zapomenout, že jsme lidé praktičtí a duchovní.
Petr Fischer

Citáty k zamyšlení:
1)
2)
3)
4)
5)

Cokoliv dobrého mohu udělat, udělám to nyní. Nikdy už totiž nepůjdu stejnou cestou.
Jsou 4 věci, které nevrátíš zpátky: kámen, který jsi hodil; příležitost, kterou jsi propásl; čas,
který jsi promrhal a slovo, které jsi řekl.
Každý, koho potkáte, bojuje bitvu, o které vy nic nevíte. Buďte laskaví. Vždycky.
Objetí je zázračný dar. Jedna velikost sedí všem.
Čisté svědomí je nejměkčí polštář.
Jiřina Pelechová

Den dětí
Před měsícem - 31. května, se v odpoledních hodinách na sborové zahradě uskutečnila akce k
Mezinárodnímu dni dětí. Pro dětské, ale i dospělé návštěvníky bylo připraveno mnoho atrakcí s pohoštěním. Díky tomu, že bylo ohlášení této akce umístěno na stránky města, přišlo ke dvěma stovkám návštěvníků. Svou ruku k dílu přiložila nejen naše mládež, ale i členové sboru. Na děti tak, díky tomu, čekalo
několik stanovišť se soutěžními úkoly a odměnami, malování masek na obličej, skákací hrad a kluziště,
malování, modelování, bohatě prostřený stůl i pro rodiče a v neposlední řadě i dáreček na rozloučenou s
balónkem. Také díky pěknému počasí, milé atmosféře a nadšení dětí ze všeho, co mohly na naší sborové
zahradě prožít, odcházeli návštěvníci, dle vlastních slov - velmi spokojeni.
Věříme, že se k nám při jiné příležitosti opět rádi přijdou podívat.
Eva Větrovská

Návštěva z Českého sdružení v našem kraji (10. října 2015)
V sobotu 10. října zavítá kompletní, nově zvolené vedení Českého sdružení do našeho kraje. Dopoledne budou bratři sloužit kázáním, každý v jednom z našich tří sborů (br. Vít Vurst v Sokolově, br. David
Čančík v Chebu, br. Csaba Čák v Karlových Varech). Odpoledne v 16:00 bude následovat společné setkání
všech tří výborů sborů (KV, SO, CH) s vedením Českého sdružení. Hlavním bodem jednání bude zhodnocení
nového modelu rozdělení kazatelských míst v Karlovarském kraji (jeden kazatel pro celý kraj v Karlových
Varech). V létě 2016 plánuje vedení Českého sdružení větší přesuny kazatelů a s tím souvisí i možné přenastavení kazatelských míst. 10. října budou mít tedy naše sbory možnost vyjádřit se ke stávající situaci.
Smyslem setkání je prezentovat postoj jednotlivých sborů, proto je potřebné v každém sboru k tomuto
tématu otevřít diskuzi. V Karlových Varech proběhne tato debata 29. 8. od 14:00 v rámci odpolední bohoslužby.

MALÉ KLASOBRANÍ Z HUSOVA DÍLA

1

Letos si připomínáme 600 let od Husova upálení. Probíhají různá setkání, konference, výstavy, diskutuje se nad různými událostmi z jeho života, byl o
něm natočen i nový třídílný seriál, který vyvolal celou řadu diskusí a polemik.
Především mediální prostor začíná být „plný Husa“.
Určitě je dobře, že si tuto významnou osobnost nejen našich dějin připomínáme. Přiznám se ale, že nemám ráda mediální hrdiny, respektive to, když se
z lidí mediální hrdinové stanou a po čase zase jako každá mediální hvězda zapadnou. Občas se ptám, co by tomu tito samotní hrdinové řekli, jestli by se jim
to vůbec líbilo. Kdo ví… Když se člověk rozhodne, že bude žít podle svého přesvědčení, nepřemýšlí podle mě o tom, jestli je nebo bude hrdina, ale usiluje o to,
aby dokázal svůj život naplnit a jít za tím, co je pro něj důležité. Tento rozměr se mi občas právě v záplavě
všech těch oslav trochu vytrácí. Do své staré Bible jsem si před časem vepsala několik citátů právě
z Husova díla, mezi jinými i citát z Husova výkladu víry. Občas se k nim vracím a přemýšlím nad nimi.
Můžete to udělat společně se mnou, chvíli se zastavit a popřemýšlet nad tím, o co usiloval, co bylo pro něj
důležité, jak vnímal svět, ve kterém žil. Každý sám a pro sebe může tak objevit toho „svého Husa“.
„Od počátku svého studia učinil jsem si zásadu, že kdekoli poznám mínění správnější, ihned upustím od
svého méně správného a pokorně i radostně přijmu názor, odůvodněný lépe.“2
„Dím na své svědomí, že kdyby znal cizozemce odkudkoli, že více Boha miluje a o dobré stojí než můj
vlastní bratr, byl by mi milejší než bratr. A proto dobří kněží Angličané jsou mi milejší než nestateční kněží
čeští a Němec dobrý milejší než bratr zlý.“3
„Je proradné tvrdit, že člověk vyšší svým stavem nemůže být kárán od poddaného, který jej mravně převyšuje. Může tedy v daném případě právem podle pravidla lásky kárat syn otce, dcera matku, podřízený
představeného a žák učitele.“4
„Kdo přidává vědění, přidává práce. Kdo mluví pravdu, hlavu mu rozbijí. Ze smrti kdo hrůzu má, ten radost
z života ztrácí. Nade vším vítězí pravda.“5
„Věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň
pravdu až do smrti neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jež je odloučení věčné od milosti Boží.“ 6

1

http://www.bilanciozero.net/rinascimento/homepage/personaggi/hus_jan.htm
ŠMAHEL, F., Husův proces v Kostnici, Praha: Melantrich 1988, s. 2
3
ibid
4
ibid
5
ibid
6
Mistr Jan Hus. Svědek Ježíše Krista, BTM B7, s, 1
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Výstava Genesis v číslech
Ve dnech od 29. 5. do 13. 6. probíhala v Domově mládeže Karlovy Vary již druhá výstava,
kterou pořádal náš sbor v uplynulém školním roce. Po podzimní výstavě Bible včera, dnes a zítra
následovala výstava s názvem Genesis. Říká se, že umění je v dnešní době jednou z mála cest,
kterými může Bůh oslovovat naše současníky. Proto se domnívám, že stojí za to do podobných
aktivit investovat náš čas a energii. Celková účast na výstavě Genesis se vyšplhala k číslu 415
lidí. Večerní doprovodné programy navštívilo celkem 208 lidí. V rámci běžné otevírací doby výstavy to bylo 146 lidí. Cestu na výstavu si našlo šest tříd většinou ze středních škol. Rád bych
poděkoval Pánu Bohu i všem Vám, kteří jste jakýmkoli způsobem podpořili zdárný průběh této
akce.
sbor
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co se osvědčilo

poznámka, zkušenosti, komentář
Pro mě to byla první zkušenost při organizaci noci
stmelilo mi
kostelů. Příště musíme zapracovat na lepší propabojová hra pro děti a mládež (ale i tak byla
to mládež
gaci. Byť jsme to měli jak na internetu, tak v místnízká účast)
na sboru.
ním oběžníku + facebooková událost, nejspíš to bylo
málo.
Alespoň co se týká České Třebové, tak pociťujeme
výrazný pokles zájmu a to také u všech ostatních
církví.

už tradiční koncert (lidi jen nepřišli, ale zůstali sedět po účast lidí silně ovlivňuje počasí, lidé si vybírají přeakce
dobu koncertu)
dem a přijdou na kvalitní program
stačí otevřít modlitebnu a přijdou desítky lidí.
spoluprace s ostatnimi kostely, kterou jsem
na jednič- dohodli na ekumenickych pastoralkach. na
ku
malem meste, jako je jablonec, jsem se vzajemne dohodli a udelali
V místě, kde nemá akce ve městě a mezi
církvemi ohlas lidé přijdou pouze v případě, že
je připraven kvalitní program (koncert, vernisáž...).
komentovaná prohlídka po skupinách, prohlídka baptisteria, vyhlídka z ochozu věže, komenvelmi
tovaná výstava biblí, rozdávání materiálů,
kladně
popovídání u občerstvení, letos byl koncert
pozvaného pěveckého souboru a příležitostná
nástěnku a materiály k 600 MJH
Seznámení s biblí - bible ve vodě, bible pod
lupou, Šestidílka/ opisování bible na pergamen/ kolo štěstí s odměnami/ focení s andělem/příběhy lidí, kteří uvěřili

25

čajovna, výtvarná dílna pro děti

40

velmi
kladně
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4
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Sokolov

6

Teplice

35

Velmi
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Vamberk

0

propadák

Vinohrady

400

celkové
hodnocení
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Bylo hezky pozorovat, jak lidi kvitujou, ze se cirkve
(ve kterych oni nevidi extra rozdil) spojili na jedne
akci. predchazela tomu lokalni letakova minikampan s podporou mesta a organizatoru noci kostelu.

ve většině případů se lidé otevírají duchovním rozhovorům, zajímají se a diskutují, pouze jeden muž
přišel s bojovou náladou, a jeden při odchodu přiznal, že je z regionální televize a pořizoval tajně
záznamy.

většinou si lidé přišli jen prohlédnout sbor jak vypadá uvnitř nebo pro razítko a moc se nezdržovali,
protože toho chtěli stihnou co nejvíce a sbor je dál
od centra.

představení Klubu zdraví s ochutnávkou, knihy,
zajímavé duchovní rozhovory a zajímavá setkání
Bible, program pro děti, pohoštění
nedaří se nám oslovit širší veřejnost, Rumburáci
jsou zvyklí k nám chodit na adventní koncert (i 60 70 lidí), ale na NK je to pořád bída
stejné, jako KV
Proběhlo velmi mnoho zajímavých rozhovoru, lidé s
V místě, kde nemá akce ve městě a mezi
ptali na různé věci o církvi, aktivitách i věrouce.
církvemi ohlas lidé přijdou pouze v případě, že
Někteří přišli speciálně jen k nám s tím, že je naše
je připraven kvalitní program (koncert, vernicírkev zajímá. Vzali jsme si kontakty a pozveme je
sáž...).
na příští vhodnou akci.
ve Vamberku obecně není velký zájem o nic, ale
bylo fajn se sejít v pátek v podvečer
čekali jsme alespoň 10 lidí. :(
koncerty (gospel a sborový zpěv), prohlídka s velmi pozitivně pro první kontakt, odbourávání
kazatelem
předsudků, zvýšení obecného povědomí o sboru

Zprávy z církve
20 let Klubu Pathfinder
7. 4. 2015 to bylo přesně 20 let od zaregistrování občanského sdružení Klub Pathfinder v
České republice. Od založení se Klub Pathfinder rozrůstal a v nejhojnějších letech měl 83 oddílů
a téměř 1800 členů. Nyní sdružení má kolem 1700 zaregistrovaných členů. Klub Pathfinder
získal akreditaci a je státem uznávaná a podporovaná organizace
A kdo je Pathfinder? - „… je to ten, kdo jde vždy vpředu, aby našel cestu pro ty, kteří půjdou za
ním. Ten, kdo si umí poradit v každé situaci a nezalekne se žádné překážky. Je to ten, na kterého s důvěrou spoléhají ti, kteří se nevyznají. Ten, kdo zná cestu a ukazuje ji jiným. "
(http://www.casd.cz/20-let-je-klub-pathfinder-s-nami/ , http://www.pathfinder.cz/o-nas/)

Den pro Adru
V Ústí nad Labem proběhla charitativně - sportovní akce s názvem Den pro Adru. Smyslem celé akce bylo vybrat finanční prostředky na projekt Adry směřující na zlepšení zdravotní
péče v etiopském městě Karat. Hlavním bodem programu byl 10 km běh, jehož účastnící startovným podpořili zmíněný projekt. Vedle hlavního závodu zde byly i závody pro děti všech kategorií a lidový běh, kterého se účastnily všechny věkové kategorie, a nebylo výjimkou, že běžely i
celé rodiny. Dle vyjádření účastníků akce se první Den pro Adru líbil a jejich slova díků směrem
k organizátorům se dala pochopit i jako vybídnutí k vytvoření nové tradice a každoročního opakování.
(http://www.casd.cz/v-usti-nad-labem-byl-prvni-den-pro-adru/)

Anketa
1. Nejoblíbenější člen ze sboru nebo člověk, kterého mám nejraději? A proč?
2. Nejoblíbenější člen mládeže? A proč?
3. Nejoblíbenější člen z dětí? A proč?
1) Osoba:
1. Jana Landsfeldová, protože je velmi ochotná
2. Miška Landsfeldová, protože je přátelská
3. Terezka Landsfeldová, protože je upřímná
2) Osoba:
1. Barča Libotovská, protože je hodná
2. Michal Klbík, protože je milý a hodný
3. Andělka Ciglanská, protože je legrační
3) Osoba:
1. Ivan Kuruc, kvůli tichosti a pokoře
2. Miška Landsfeldová, prostě jí mám rád/a/
3. Maruška Lindtnerová, protože je velmi usměvavá
4) Osoba:
1. Kamila Součková, protože je nekonfliktní a stmelovací
2. Michal Klbík, protože je to takový pohodář
3. Pavlínka Rutová, protože je na svůj věk moudrá
5)Osoba:
1. Karel Větrovský (starší), mám si s ním vždy co říct, potkáváme se nejen ve sboru
2. Karel Větrovský (junior), také si s ním dobře popovídám
3. Naty Knížková, vždy mě hezky přivítá
Poznámka: Většina lidí odpověděla, že mají rádi všechny stejně, takže byli nuceni vybrat někoho z nich.
Michal Klbík

skutečnosti vypadají rostliny, ryby a ptactvo,
které znali z obrázků učebnic.
Paní učitelka právě chtěla dětem ukázat čolka, když zakopla o pohozenou plechovku. Děti začaly volat: „Paní učitelko, tady jsou
také odpadky a některé z nich plavou i při břehu rybníka! A mezi blatouchy je nějaký starý
zrezlý hrnec!“ A všichni se koukali kolem sebe,
krčili rameny, až paní učitelka řekla: „To tak
nemůžeme nechat, děti. Copak takhle vypadá
rybník, kde mají žít zvířátka? Takhle tu brzy
nebude nic, než samé odpadky! Zítra se sem
vrátíme s pytli a rukavicemi a vše tu uklidíme.
Pamatujete si, děti, kam se odnášejí prázdné
plastové láhve? Kam s papírem a kam dát věci
ze skla?,“ zeptala se paní učitelka. „Já vím,
paní učitelko. My s maminkou chodíme třídit
odpad. Prázdné plastové láhve dáváme do
žlutých kontejnerů, sklo do zelených a papír do
těch modrých,“ řekla Maruška. Paní učitelka ji
pochválila a pak všichni společně vyrazili zpět
k domovu.
Šplíchal se vrátil až pozdě večer. Byl
unavený z toho, jak celý den někde běhal, měl
hlad a sílu už jenom na to, aby se najedl, umyl
a vylezl k odpočinku na svoji vrbu. Modlitba, po
takovém náročném dni, byla plná díků za
dobře odvedenou práci, za dobroty, které si
přinesl domů, a za to, že mu Pán dal zdraví a
sílu obstarat vše potřebné. „Jenom ten binec
mě, Pane, moc mrzí. Tak nerad vidím ten nepořádek. Pomoz mi, Otče, ať je tu opět hezky.“
Zašeptal Amen, skočil z vrby do vody a plaval
spát do své světničky na dně rybníka.
Ráno ho probudil hluk a neznámé hlasy. „Co se
to tu děje? Kdopak to asi běhá po břehu a komu patří ten smích? A někdo tu dokonce zpívá
písně pro radost!“, mumlal si pod vousy. Vy už,

děti, jistě víte, kdo to běhal kolem. Byly to děti
s pytli a rukavicemi. Sbíraly nepořádek a těšilo
je, jak jim jde práce od ruky. Než se milý Šplíchal nadál, děti vysbíraly všechny odpadky a
paní učitelka dokonce oprášila starou vývěsní
tabuli, na které kdysi bývala mapka rybníka a
jeho okolí. Společně s dětmi ji natřeli pěknou
barvou a každý na ni pak přilepil obrázek toho,
co se mu tu nejvíce líbilo. Děti nakreslily blatouchy, lekníny, různé ryby, vodní ptactvo i orobinec sítinový, jehož palice připomínají doutníky.
To byste koukali, jak kolem všechno
prokouklo. Když děti odešly a Šplíchal vylezl
z vody, nemohl uvěřit vlastním očím. Vše se
zelenalo, mezi květy rostlin se už neválely
láhve, na hladině rybníka už neplavaly kelímky
a dokonce zmizel i ten starý rezavý hrnec. „A ta
nová tabule! Tu, když lidé uvidí, budou si moci
prohlédnout, co vše tu žije nebo roste krásného, a určitě se budou snažit o to, aby tu bylo
pořád tak čisto a krásně.“, radoval se Šplíchal.
Ten večer usedal na vrbovou větev s úsměvem
a obrovskými díky: „Díky Ti, Otče, za to, že jsi
mi pomohl v mém trápení. Stál jsi při mně ve
chvílích, kdy mi nebylo do smíchu, když jsem
se bál a nevěděl jsem, jak sám stačím na ten
nepořádek. Proto jsem nyní moc rád, že se,
společně s Tebou, mohu opět radovat z krás
přírody, která je všude kolem opět tak čistá a
nádherná. Dej, prosím, ať si vážíme přírody i
všech zvířat, kterým je příroda domovem a ať
se dokážeme k přírodě chovat jako k daru Božímu. A prosím Tě, Pane, požehnej všem těm,
kteří přírodě pomáhají.“ S úsměvem zašeptal
Amen, ještě jednou se porozhlídl kolem a spokojeně usnul.

Narozeniny
Červenec
Jiřina Laubendorfová
Jan Lindtner
Zdeněk Maxa
Jaroslav Erben
Emily Foisová
Jan Landsfeld
Srpen
Miroslav Filipec
Václav Erben
Irena Homolková
Ivan Štilec
Jaroslava Faragová
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14.7.1956
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30.7.2009
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5.8.1944
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6.8.1945

Annie Joellie Mada
Jiří Honzák
Helena Zaťková
Elijah Tim Mada
Jana Landsfeldová
Karel Větrovský
Září
Anna Součková
Věra Erbenová
Eliška Martínková
Marie Smutná
Romana Lesáková
Blažena Ryšavá

10.8.2007
10.8.1964
11.8.1928
15.8.2004
26.8.1973
30.8.1993
1.9.2005
12.9.1945
14.9.1953
19.9.1941
25.9.1971
30.9.1930

