
Haleluja! Milena a Honza pokřtěni! 
28. července proběhl křest sestry Mileny Vaculové a bratra 
Honzy Hejzlara. 

Nedělní odpolední křestní bohoslužba v ARocha na Krupárně. Radostně jsme 
doprovodili nové křtěnce, kteří veřejně vydali svůj život Pánu Ježíši. V krásné 
přírodě zaznělo slovo, písně, proběhl křest ponořením a na závěr jsme všichni 
přítomní kolem rybníčka, držíce se za ruce, společně vyslovili modlitbu 
Otčenáš. Přejeme Mileně a Honzovi požehnaný start do života s Bohem. 

Radujeme se s Vámi! 

Další křest 1.9. od 15h rybník ARocha! 
Hanka Y. z dobrušského společenství bude mít křest tuto neděli. Všichni 
srdečně zváni! 

Výzva na každý den: 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BYSTERÁČEK
1. ZÁŘÍ 2019

Modlitby 
nemocní: 
Milič Světlík; Melita; 
Miroslav Patera; Eva 
Hejzlarová; Pavel 
Motyka;  
iránští křesťané - 
získání azylu; 
pronásledovaní; 
politická situace v 
ČR 

Narozeniny 

�  

MILOVAT LIDI 

1
CHVÁLIT BOHA 

2
SDÍLET KRISTA 

3



Pravidelné aktivity 
Začíná nový školní rok. Letní prázdniny končí. Pro naše společenství to znamená obnovení všech 
pravidelných aktivit a intenzívnější čas sdílení. Též hledání nových výzev a inspirací… 

Začínají pravidelné aktivity: 
út - 19:00 biblická hodina - začíná 3.9. 
čt - 19:00 zpěv - začíná 5.9. 
pá - 15:30 Royal Rangers - začíná 6.9.  
so - 18:00 K2 mládež - Domeček 

Na 13.9. zve Royal Rangers všechny rodiče od 
17h do Elady, důležité informace o změnách. 

AWANA začne 30.9. Informativní schůzka 29.9. 

Nová věc je biblická hodina v Dobrušce. Pro ty, kteří se z jakýchkoliv důvodů nemohou účastnit 
biblické hodiny v Bystrém. Bude pravidelně 2. a 4. středu v měsíci v Domečku v Dobrušce, začneme 
25.9 v 19h. 

Biblická hodina v Čánce bude každou 3. středu v měsíci od 18h, začneme 18.9. 

Termíny staršovstva: 2.9. - 18:30; 23.9. - 18:30; 14.10.; 4.11.; 18.11.; 9.12. 

Mimořádné události 
2.9. zveme všechny učitele malé a velké besídky na staršovstvo do Elady na 19h  
8.9. sborový den v Potštejně  
8.9. instalace kazatele Pavla Bischofa v Trutnově 14:30  
13.9. pro rodiče info o Royal Rangers, 17h Elada 
15.9. sborový den Úpice - pozvání na sborový den přijal Jakub Limr (KS HK)  
16-18.9. konference CB (kazatelé s manželkami)  
20.9. kultura - koncert D. Bárta v Eladě  
21.-22.9. přijede na návštěvu CB Písek. Prosíme hlaste se s nabídkou ubytování u I. Pavlíčka.  
21.9. RINGO turnaj Bystré. Balcarův pohár. www.royalrangers.cz  
29.9. AWANA den v Eladě. Rodiče + děti. Info H. Kalenský.  

říjen - 19.-20. jsme pozváni do sboru do Černošic (kazatel Petr Grulich)  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Víte, že pokud máte “chytrý” mobil (smartphone) s 
internetem, můžete si připojit kalendář našeho 

společenství do svého mobilu? Pak vám zjisté nic 
neunikne :-) Každý mládežník vám zajisté ochotně 

pomůže!



Pastýřský dopis 
David Novák, předseda CB 

Milí přátelé, sestry a bratři, 

chtěl bych vás pozdravit slovy apoštola Pavla: „Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem 
ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.“ (Řím 15, 13) 

Vybral jsem tento text na začátku školního roku proto, že se v něm dvakrát opakuje slovo naděje. 
Jednou Pavel píše o Boží naději a podruhé o lidské naději, kdy ta první je základem pro druhou. A 
právě naděje by měla být vlastností, která nás provází, když stojíme tváří v tvář novému školnímu 
roku s jeho výzvami. Vždy, když se díváme vpřed, můžeme si pokládat v souvislosti s církví, sbory, se 
svojí rodinou, sami se sebou otázky typu:  zvládnu to, dokážu to nebo podaří se nám to? Následně pak 
podle zvážení všech pro a proti nebo i podle nastavení svojí povahy můžeme odpovědět kladně či 
záporně. Pokud kladně, pak hovoříme o naději, pokud záporně, pak moc důvodů k naději nemáme. 
Jenže skutečně je naděje závislá na okolnostech, nebo na povaze? Pokud by tomu tak bylo, potom se 
vlastně nijak nelišíme od světa okolo nás. Jak ale vypadá slovy Pavla naše naděje, která je zakotvena 
v Bohu naděje? Jak se projevuje?  

Čas od času se vracím ke knize D. Bonhoeffera „Na cestě ke svobodě“. Tato kniha byla psána uprostřed 
beznadějné situace ve vězení. Přesto se jedná o knihu plnou … naděje. Bonhoeffer na jednom místě 
místo slova „naděje“ používá „optimismus“. Jenže jeho pojetí optimismu se prolíná s pojetím naděje. 
Začtěme se do jeho myšlenek: „Optimismus není v podstatě názor na přítomnou situaci, ale životní síla, 
síla naděje tam, kde jiní rezignují, umění nést hlavu vzhůru, když se všechno zdá ztracené, síla snášet 
zvraty, síla, která nikdy nenechá budoucnost protivníkovi, ale vyhrazuje si ji pro sebe. Optimismem jako 
zaměřením k budoucnosti nikdo nemá pohrdat, i kdyby se stokrát mýlil. Doufat v lepší budoucnost a 
připravovat se na ni někteří křesťané považují za něco bezbožného. Je možné, že zítra nastane soudný 
den, pak se rádi vzdáme práce pro lepší budoucnost, dříve ale nikoli.“  

Tento krátký citát vystihuje zdroj autorovy naděje, kterým byl Kristus, nikoli okolnosti. Právě proto 
psal tento nadějný text, i když zřejmě tušil, že bude popraven. Proto mnozí svědkové víry před ním i 
po něm konali věci, které z lidské perspektivy nezavdávaly moc důvodů k naději. Proč? Protože 
okolnosti nebyly v jejich rozhodování tím rozhodujícím. Jiní se nenechali strhnout svojí někdy 
pesimistkou povahou, ale následovali Krista a podle toho i konali často okolnostem navzdory. Po letech 
služby v církvi jsem došel k závěru, že nikdy nebudeme dostatečně připraveni, nikdy nebudeme mít 
dostatek financí, vždy bude nedostatek služebníků, vždycky, nikdy, vždycky, nikdy… Někteří 
poukazováním na ona „vždycky“ a „nikdy“ říkají „smysl pro realitu“. Jistě nechceme zakrývat realitu, 
ale život je příliš krátký na to, abychom čekali, až jednou nastane zcela ideální situace. Pokud na ni 
čekáme, pak se s největší pravděpodobností nedočkáme. Proto bych nás chtěl povzbudit, abychom 
někdy realitě navzdory vstoupili do nového školního roku s nadějí, že Pán církve zdroje má a ty se 
často ukáží až na cestě, při pohybu vpřed, kdy mu důvěřujeme a svěřujeme do jeho rukou svůj život, 
rodinu, službu, sbor nikoli s přáním hlavně ať se mi/nám dobře vede, ale s přáním použij si mě/nás, 
jak sám chceš. Chci za tebou jít, ať je realita jakákoli, protože mám naději.   

S nadějí, že jako církev, sbory, rodiny a jednotlivci prožijeme požehnaný další školní rok 

Váš v Kristu 

David Novák  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Různé zprávy 
Na celosborovém staršovstvu 28.8. proběhl předkřestní rozhovor s Hankou Y. Staršovstvo jednomyslně 
podpořilo rozhodnutí Hanky nechat se pokřtít. Dále se staršovstvo sdílelo o naší možné a již 
probíhající pomoci křesťanům v azylovém domě v Kostelci. Prosíme o modlitby za ně. 
Prosba z azylového centra Kostelec - těhotná muslimka prosí o cestovní skládací postýlku 
(použitou). Případné info Tomáš C. nebo Štěpán V. 

Kazatel Tomáš prosí s delším předstihem všechny bratry a sestry, kteří budou ochotni vstoupit do 
kandidatury služby starších sboru (stávající mandát vyprší v 1.Q 2020) ať v modlitbách prosí Pána 
Boha o povolání do této služby. Čas utíká rychle. :-) 

Shání se kniha “Hrdinové víry I a II” - info Tomáš Cvejn. 

Ze světa 
Zázrak v Indii: Bůh po lynči extrémistů vzkřísil pastora (z webu krestandnes.cz) 
Církev v Indii roste bezprecedentním tempem, hlavně ve vesnicích, kde pracují neúnavní pastoři. V 
lednu 2015 se konalo probuzenecké shromáždění, kde uvěřilo a konvertovalo ke křesťanství více než 
1 milion lidí. Lídři těchto sborů však stále více pociťují tlak a pronásledování. Jsou to právě oni, kdo 
se často stávají prvním cílem hinduistických extremistů, zejména když extrémisté začínají vidět dopad 
jejich vlivu na komunitu, díky jejich vášni pro sdílení evangelia. 
Open Doors informuje o případu, když se hinduističtí nacionalisté dozvěděli, že služba pastora Tilaka 
vedla ke Kristu 40 rodin. Pak se obrátili na komunistickou povstaleckou skupinu v Indii, aby ho 
umlčeli. „Opustíš svou křesťanskou víru, nebo ne?“ zakřičel jeden z indických komunistických 
povstalců. „Nemůžu opustit svou víru… Ne,“ odpověděl pastor. 
Útočníci mu následně svázali ruce a nohy. Chytili tlustou hůl a začali ho bít. Celé jeho tělo bylo krvavé 
a pociťoval obrovskou bolest. Živý obraz jeho Pána na cestě na Golgotu mu dával sílu. Když už to 
nemohl vydržet, tak se pastor Tilak zhroutil a zůstal nehybně ležet. Povstalci zkontrolovali jeho puls. 
Nic. Pro jistotu zavolali vesnického lékaře. Ujistili se, že odvedli svou práci. Muži pak hodili Tilakovo 
nehybné tělo do příkopu a vrátili se do vesnice.Šli rovnou do domovů místních křesťanů, smáli se a 
křičeli: „Podívejte, jak byl váš Ježíš zbit a zabit, přesně tak jsme dnes zabili i vašeho pastora. Jeho tělo 
je v příkopu v lese. Seberte si ho a pochovejte!“ Několik lidí z křesťanských rodin se rozběhlo ho 
hledat. Když ho konečně našli jeho mrtvé tělo v příkopu, s pláčem ho odnesli domů.Jak kolem něj 
truchlili, stalo se něco nepochopitelného. Tilakovo tělo se pomalu začalo pohybovat. Byli si jistí, že 
jejich emoce a tlumené světlo klame jejich oči. Bylo to nemožné. Když se Tilakovy oči začaly postupně 
otevírat, byli úžasem ohromeni. Když jeho pronásledovatelé slyšeli zprávy, vrhli se do domu, aby si ho 
sami prohlédli. Hindští vesničané, ti samí, kteří naléhali na povstalce, aby tohoto muže umlčeli, byli 
šokováni. Povstalci, kteří zabili Tilaka vlastníma rukama, se nedůvěřivě dívali. Kdo to byl ten Ježíš, že 
v rukou drží moc života a smrti? Přes setkání se smrtí pastor Tilak nebyl umlčen. Pokračoval ve své 
službě jako předtím. Tentokrát se ho báli mučit, protože si vzpomněli, že slouží mocnému Bohu. Tajně 
ho vzali do lesa a řekli mu, aby uprchl, protože hrozí, že zabijí celou jeho rodinu. „Okamžitě jsem 
opustil vesnici i s rodinou, protože jsem před rokem prožil extrémní mučení. Nechtěl jsem, aby to 
samé prožila moje rodina,“ vzpomínal Tilak. „Ten den jsme s sebou absolutně nic nenesli. Měli jsme 
jen oblečení, které jsme měli na sobě. Asi o šest hodin později jsme dorazili do vesnice v jiném státě. 
Věřili jsme, že tam budeme v bezpečí,“ dodal pastor.
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http://krestandnes.cz
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/stories/i-will-not-leave-my-faith-pastor-in-india-left-for-dead-but-god-shocks-persecutors/?utm_campaign=coschedule&utm_source=facebook_page&utm_medium=Open+Doors+USA&fbclid=IwAR1OSjgvSks1VbwKlZ1gx2bL_UAhksITxbv6FH1QxW61O4RUQ4R5vSWeHTM
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