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BYSTERÁČEK
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,
prázdniny jsou v plném proudu. Svět kolem nás vytváří dojem, že je potřeba si
hlavně užít. Zábavní průmysl vykresluje celý svět jako místo kde se všichni baví.
Hlavně je potřeba uniknout šedivé nudě obyčejného dne. A to už stačí maličko k
tomu, aby se člověk cítil stále nespokojeně. Myslím, že si lidé nikdy neužívali
volna jako dnes. A paradoxně nezažívali takovou prázdnotu jako dnes. Ona totiž
pouhá zábava nikdy nepřinese odpočinek. Biblické pojetí odpočinku je zcela
jiné. Bůh 6 dní pracoval a sedmého dne odpočinul. Bůh viděl, že všechno, co
učinil, je velmi dobré. (Gn 1:31). Pro nás je toto slovo nekončící inspirací. Je to
čas radosti, ne úniku. Je to čas, kdy můžeme říci: Není to snadné, někdy to bolí,
ale má to svou cenu. Je potřeba žít ve spokojenosti se svým vlastním životem.
Krása do života přichází tehdy, když otevíráme své srdce Bohu. Neboť “Jen v
Bohu se ztiší duše má…” Víte, kde se tento verš nachází?
Přeji Vám, ať budete doma nebo někde “pryč”, ať dokážete krásně odpočívat.
Ještě bych vás chtěl poprosit, ač vím že téměř nemusím, o modlitby. Především
za nemocné a za naše děti a mládež. Moc to potřebují. Témat k modlitbám je
velmi mnoho, ale naše společenství v této oblasti potřebuje velmi silně Boží
blízkost a milost. Nedávno jsem viděl jeden dokument, kde jeden bývalý
okultista prohlásil: “Jak to že křesťané se nedokážou modlit ani jednu hodinu?
To já se modlil i celou noc …”
Tomáš
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Nedělní prázdninový provoz v Eladě:
12.7.

Bronislav Kaleta

19.7.

Pavel Lukavský (CB Náchod)

26.7.

Tomáš Cvejn; společně Royal
Rangers po táboře v Eladě

2.8.

VP Bronislav Kaleta

9.8.

Bronislav Matulík (CB Soukenická)

16.8.

Tomáš Cvejn

23.8.

KINO Dobruška - slouží mládež.
Bohoslužba v Eladě není

30.8.

Tomáš Cvejn

11.7-19.7 sborová dovolená
18.7.-25.7. dorostový tábor
31.7. svatba Milena V. a Jirka D. (v rodinném kruhu)
1.8. svatba Lucka + Martin (z Náchoda)
9.8. nás navštíví sbor CB Soukenická (cca 120 lidí), budou
na dovolené ve Sněžném v Horalce
14.8.-21.8. mládežnická dovolená
22.8. svatba Michal P. a Hanka Y.
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