
VERŠ NA ROK 2020 
Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, 
k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil 

dobrým vyznáním před mnoha svědky. 
1. Tim 6:12  

Moji milí,

velmi srdečně Vás zdravím pozdravem: Pokoj Vám od Pána Ježíše Krista! Podle 
kalendáře se nacházíme uprostřed období, kdy celá  církev vyhlíží příchod Ducha 
svatého - 50 dní po vzkříšení Ježíše Krista. Máme za sebou neděli Jubilate - která je 
ozvěnou Žalmu 66 - Plesej Hospodinu celá země (Ž 66:1). Jsem přesvědčen že 
všichni stejně jako já jste vděčni Bohu za déšť. Naše země je vyprahlá, zásoby 
podzemní vody jsou velmi malé, zřejmě nás čeká velmi suché léto. Vyprahlá země mi 
je obrazem lidstva - které je vyprahlé a potřebuje zalít Božím slovem a Duchem 
svatým. Potřebujeme zažít obnovu vztahu s Bohem a s bližními. Potřebujeme si 
uvědomit, že Bůh je svrchovaný Pán, On je skutečný vládce celé země. Mnozí z vás 
se již nemohou dočkat společného setkání a je vám smutno. I já vyhlížím “plnou a 
radostnou Eladu” kde se budeme radovat z daru společenství. Kéž Bůh shlédne na 
naši zem a ukončí tuto nejistou dobu. Kéž Bůh obnoví naši novou touhu po naplnění. 
Blíží se svatodušní svátky - ty završují celé dílo spásy. Bez nich, bez seslání Ducha 
Svatého bychom neprožili obvinění z našich hříchů ale také milost, potěšení a lásku. 
Volejte k Duchu, ať Vás naplní a zmocní k posvěcenému životu! Volejte k Němu, ať 
můžete nést Jeho ovoce! Galatským 5,22: "Ovoce Božího Ducha však je láska, 
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.” To stojí 
v přímém protikladu se skutky naší staré lidské přirozenosti. 

S přáním Božího pokoje


	 	 	 	 	 	 	 váš kazatel Tomáš 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https://cs.wikipedia.org/wiki/List_Galatsk%C3%BDm


Staršovstvo sboru CB v Bystrém vyhlašuje uspořádání voleb Staršovstva pro 
volební období 2020 – 2024: 

1. Místo: vstupní hala Elada v Bystrém  

2. Čas: pátek             12.6.2020 od 16.00 do 20.00 

 sobota 13.6.2020 od 14.00 do 17.00 

 neděle 14.6.2020 od 13.00 do 13.30  

(ve 13.30 dojde k ukončení hlasování, otevření volebních schránek a sčítání hlasů) 

3. Členové mohou požádat Volební komisi, aby mohli hlasovat mimo volební místnost. V takovém 
případě k nim Volební komise vyšle dva své členy s volební schránkou. Při hlasování postupují 
členové Volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Bude to možné provést 
v období od 31.5.2020 do 13.6.2020. Kontaktujte; buď MarPna Smolu 604299856 nebo Daniele 
Světlíka 776252392. 

4. Členské shromáždění dne 23.2.2020 pro volebního období Staršovstva 2020 až 2024 určilo 
celkový počet volených členů Staršovstva: 6 

5. Kandidátka pro celosborové Staršovstvo: 

Hejzlar Jan (Bystré); Hejzlar Samuel; Hejzlarová Jana; Mikulecký David; Pavlíčková Jana; 
Rubeš David; Smola MarVn; Světlík David; Světlík Daniel 

6. Místní členské shromáždění v Dobrušce dne 23.2.2020 pro volební období Místního 
staršovstva 2020 až 2024 určilo celkový počet volených členů: 3 

7. Kandidátka pro Místní staršovstvo Samostatné stanice v Dobrušce: 

Hojný Ondřej; Pírová Olga; Světlík Filip; Vašíček Michal 

8. Upozornění: Volba nebude probíhat standardním způsobem, dle dřívějších zvyklos^. Členové se 
nebudou shromažďovat ve velkém sále jako při standardní členské schůzi, ale volba proběhne 
za předepsaných hygienických podmínek ve vstupní hale. Vstup do haly bude možný jen 
jednotlivě a jen s rouškou; u dveří každý použije na ruce dezinfekci a přinese si s sebou vlastní 
tužku na vyplnění volebního lístku. 

9. Prosba: Žádáme, aby členové využili čas pro volbu v pátek 12.6.2020 a v sobotu 13.6.2020.   

10. Doporučení: Doporučujeme, aby se „setkání“ v neděli 14.6.2020 účastnili především členové 
volební komise, všichni kandidáV a kazatelé sboru. Ostatní budou moci výsledek volby a slib 
starších sledovat online. 

11. V neděli 14.6.2020 cca od 13.30 do 14.30 dojde ke sčítání odevzdaných hlasů. Přibližně ve 14.30 
proběhne vyhlášení výsledků volby. Neprodleně po sečtení hlasů dojde ke složení slibu nových 
starších a uvedení do služby venku před Eladou. 

12. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte MarPna Smolu, nejlépe telefonicky: 604299856 

Zapsal: M. Smola          V Bystrém dne 30.4.2020
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