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Časopis sboru Církve bratrské v Táboře
Miluj svého bližního jako sám sebe.
(Mt 22,39)

Pamatuj !
„…Hospodine, pamatuj na mě a ujmi se mne…
Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá
slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě
tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.“
(Jr 15, 15b–16)
Milí bratři a sestry, přátelé,
v dnešním úvodníku bych se ještě chtěl krátce vrátit ke
knize proroka Jeremjáše, kterou jsme nedávno společně
procházeli, a k tomu, jak nás oslovila. Myslím, že tato
prorocká kniha promluvila prorocky i k nám do naší
konkrétní současné situace. Něco z naléhavosti Božího
jednání s Izraelem v Jeremjášově době mohlo promlouvat
k nám, právě díky tomu všemu, co zrovna prožíváme.
V jiné, normálnější situaci, by síla mnohých veršů
a kapitol Jeremjášova poselství nemohla vyznít tak
naléhavě a silně, jako jsme to mohli prožít v době
výjimečného stavu a všech omezení, která aktuálně dolehla
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i na nás. Jak výstižně někteří z nás popsali, kdo by si
například mohl představit, když v Jeremjášově knize čte
o tom, že ‚utichne hlas nevěsty a ženicha‘, že podobná
situace nastane na čas i v naší zemi. Těch podobností
s obležením Jeruzaléma, situací Judejců v babylonském
zajetí i různých falešných nadějí, ale i oprávněného
spoléhání na Hospodina, bylo mnohem více. Každý z nás
by o tom mohl něco vyprávět.
Jedno z našich modlitebních témat po celou dobu
koronavirové krize bylo a je, abychom to, čím nás Pán Bůh
oslovil a co nám ukázal, v čem nás proměnil a napomenul,
nejen nezapomněli, ale abychom to také naplňovali
a nenechali to vyprchat, když se teď situace uvolňuje. Ať
Boží slovo, které jsme přijali do svých životů, může
přinášet ovoce, ať poznání, které se nám dostalo na pozadí
těžkých chvil a temných myšlenek, které nám zazářilo
Hospodinovou nadějí v Pánu Ježíši Kristu, nezapadne, ale
vykoná, k čemu je Pán Bůh do našich životů a našich srdcí
poslal.
Podle vykladačů Písma je jedno z důležitých slov
Starého i Nového zákona slovo „pamatuj“ (h:zachor).
Např. Starý zákon: „Pamatuj na sobotní den…“
(Ex 20:8); „Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel
z Egypta…“ (Ex 13:3); „Pamatuj, co ti učinil Amálek na
vaší cestě z Egypta.“ (Dt 25:17); a v Novém zákoně pak
např.: „Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl
podle mého evangelia vzkříšen z mrtvých.“ (2. Tim 2:8)
nebo „Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem
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pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou
rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli
bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti
na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na
světě.“ (Ef 2:11-12) Ramban (středověký rabín) z těchto
veršů dokazuje, že „verš začínající slovem ‚pamatuj‘
vždycky znamená pozitivní příkaz“, Mojmír Kalus zase
uvádí, že: „verše uvozené slovem ‚pamatuj‘ mají zvláštní
důležitost“. To obojí nás povzbuzuje k tomu, abychom
nenechali zapadnout to, co jsme v nedávné době od Pána
přijali.
Jeden způsob, jak na to vše, co jsme nedávno přijali,
nezapomenout, je vlastně jednoduchý a praktický. Dokud
máme ještě v živé paměti, čím nás Duch svatý v tento čas
oslovil, k čemu jsme dospěli, co jsme si uvědomili, co nám
zasvítilo nadějí, zapišme si to do nějakého poznámkového
sešitu, do svého modlitebního sešitu nebo někam, kde to
snadno najdeme, abychom se k tomu mohli kdykoliv vrátit,
oživit to, držet se toho a nenechali to vše bez užitku vyčpět.
Další možností je i to, že se spolu můžeme sdílet o tom,
co nebylo jen osobním tématem, ale týkalo se to i našeho
sboru, církve a naší společnosti. Pokud něco takového
máte, prosím napište to mailem kazateli Milanu Letovi
nebo mně či někomu ze starších sboru, abychom mohli
v tomto smyslu také jednat a nic jsme neopomněli.
Jestliže se nevzdáme toho, co nám takto bylo dáno,
můžeme i my podobně jako Jeremjáš volat k Pánu Bohu:
„Hospodine, pamatuj na mě (na nás), ujmi se mě (nás)
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a buď mi (nám) na pomoc, když budu naplňovat to, co jsi
mi (nám) ukázal!“ Kéž nás mohou, tak jako Jeremjáše, lidé
kolem nás nazývat jménem Hospodina zástupů a Pána
Ježíše Krista, kéž jsme skutečnými Kristovci!
Možná se nám vybaví některé konkrétní věci, když
budeme někdy znovu pročítat či procházet knihu proroka
Jeremjáše. Pokud byste si něco z této knihy chtěli
připomenout, je tu jedna možnost, na kterou mě nedávno
upozornil bratr Pípal z Červené Řečice, účastník našich
shromáždění ve Strměchách. Existuje archiv křesťanského
vysílání Českého rozhlasu, kde je možné si některé pořady
týkající se výkladů Bible poslechnout ze záznamu nebo si je
dokonce stáhnout do svého počítače či mobilu a kdykoliv se
k nim vrátit. Jeden seriál se týkal i knihy Jeremjáš. Na
tomto odkazu si jej můžete vyslechnout nebo stáhnout:
https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bible/_zprava/452236
Ať Vás provází Boží pokoj v našem Pánu Ježíši Kristu!
Roman Cimbulka

Zprávy ze staršovstva
Měsíc duben se stále nesl ve znamení nouzového stavu
a omezeného shromažďování. Přesto na základě usnesení
vlády jsme od 28. dubna 2020 mohli zahájit biblické hodiny
a od neděle 3. května 2020 zahájíme také pravidelné
bohoslužby – pro začátek ve Veselí a Strměchách. Letnice
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oslavíme úplně jinak než jindy – konečně se rozjedou
všechna shromáždění na všech stanicích, v Táboře zřejmě
rozdělené nadvakrát. Na staršovstvech jsme se v dubnu
dvakrát sešli on-line, vždy jsme se zabývali aktuálním
děním – celosvětovým i sborovým. Řetězovou modlitbu,
která původně měla být 24/7 a měla trvat po dobu trvání
nouzového stavu, ukončíme ke 30. dubnu 2020.
Modlitbami jsme čelili blížícímu se rozvolnění a obnově
bohoslužeb a běžného života, prosili jsme za lidstvo, aby
dobře vyhodnotilo výzvu s názvem KORONAVIRUS,
abychom se podvolili Božímu vedení, za moudrost od Boha
pro odborníky a politiky při vyhodnocování, rozhodování
a správné komunikaci, za lidi v první linii při boji se
záludným covidem-19…
Jak můžeme číst níže, nejen koronaviru, ale i jiným
výzvám musíme v těchto dnech na tomto světě věnovat
pozornost… a postavit se jim.
„Uzavřu-li nebesa, takže nebude deště, přikážu-li
kobylkám, aby hubily zemi, pošlu-li na svůj lid mor, a můj
lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se
modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest,
tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích
a uzdravím jejich zemi.
(2. Pa 7: 13–14)
Mirka Nejezchlebová
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Vzpomínka na bratra Slavomíra Kadlece
z Veselí nad Lužnicí

Nyní je to už právě rok, co přešel do nebeského
domova bratr Slavomír Kadlec. Celoživotně patřil do
společenství veselského sboru, kde byl jedním z věrných
vedoucích bratří. Kromě členství ve staršovstvu a služby
laického kazatele vykonával zde také mnohaletou funkci
pokladníka. Ještě loni v březnu byl schopen pohotově
zastoupit na kazatelně nemocného bratra Skalu. Kázal na
6

text z Izajáše 35. kapitoly. Dostal se pak do nemocnice
s oběhovými potížemi, přidal se těžký zápal plic, síly se už
neobnovily a bratr tam zemřel 28. dubna 2019. Dne
3. května
se
v modlitebně
konalo
vzpomínkové
shromáždění.
Bratr Kadlec se narodil ve Veselí 26. října 1933
a bydlel celý život v rodné chalupě, kterou původně
zakoupil na hlavní ulici u nádraží tatínek Alois. Tehdy ještě
tato část Veselí byla samostatným městem s názvem
Mezimostí. V patnácti letech mu zemřela maminka. Tu pak
jemu a sestře Miládce (nar. 1937, provdané Svobodové
z Chýnova) nahradila druhá maminka Marie. Vystudoval
Obchodní akademii v Jindřichově Hradci, odkud si
zachoval znalost těsnopisu, a tak byl schopen doslovně
zaznamenávat kázání. Svůj profesní život věnoval
železnici. Nejprve působil jako výpravčí na dráze Lipno –
Rybník. Byla to trať elektrifikovaná a stejně jako Bechyňka
postavená Ing. F. Křižíkem na počátku 20. let. Mnohaletou
domovskou stanicí se staly pak Horusice.
V roce 1961 se oženil s Irenkou, roč. 1943, dcerou
bratra kazatele Přiba, který sloužil též ve Veselí. Ve stejném
roce jako zemřela maminka bratrova, zemřela i maminka
Irenčina. Kadlecovi vychovali Jirku a Romanku, později do
své rodiny přijali ještě malého Štěpána. Mohli se také těšit
z vnučky Dáši a vnuků Matěje a Vojty. Už po bratrově
úmrtí se narodily pravnučky Zuzanka a Julinka.
Bratrovou zálibou zůstávala četba a vážná hudba. Už
v mladších letech měl Bibli přečtenou sedmkrát. Miloval

7

varhanní koncerty a je vzpomínáno, že na jeden takový se
neváhal vypravit na kole až do Týna nad Vltavou. Kolo
ostatně bylo jeho věrným pomocníkem, patřilo k němu
a každou neděli bylo možno jej zahlédnout, jak šlape
k modlitebně. Měl rád práci na zahrádce, uměl pěstovat
juky, jež ozdobily i zahradu u modlitebny. Také pes
a drobná zvířata byli s láskou opečováváni. Věrně se staral
s rodinou o objekty patřící sboru.
Jeho místo v modlitebně bývalo vzadu proti vchodu, tam
každého vítal vždy ve svátečním obleku svým tichým
úsměvem. Za ním bylo znát pevnost a opravdovost víry. Do
svých posledních chvil vyznával oddanost nebeském Pánu,
lásku k Němu, s děkováním za dar vykoupení a za naději
věčného života.
S vděčností na bratra vzpomínáme. Patřil k těm, o nichž je
napsáno:
„Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží.
Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve
víře.“
(Žd 13,7)
Bohumila Laurynová
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Narozeniny
1. 5. Dagmar Kotnourová
4. 5. Adina Fialová
4. 5. Anna Pokorná
4. 5. Milan Daničišin
6. 5. Iva Nováková
6. 5. Lukáš Skala
7. 5. Daniel Míka
8. 5. Pavel Douša
10. 5. Pavla Svobodová
10. 5. Támar Vaňková
11. 5. Pavla Čmelíková
13. 5. Jan Hanzal
13. 5. František Konečný
14. 5. Vojtěch Svoboda

15. 5. Barbora Svobodová
17. 5. Michaela Fialová
17. 5. Isabela Foltová
17. 5. Rozálie Špallová
18. 5. Petr Olejníček
19. 5. Matěj Macek
21. 5. Pavel Marek
21. 5. Pavla Michalíčková
21. 5. Petr Novák
28. 5. Kryštof Lauryn
30. 5. Markéta Janoušková
30. 5. Ráchel Vaňková
31. 5. Zdeněk Marek
30. 4. Lubomír Jura
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Časy a místa shromáždění
Milí přátelé,
všichni s touhou a nadějí vyhlížíme, co nám přinese blízká
budoucnost. Týká se to i obnovy našich normálních
bohoslužeb a dalších setkání ve sboru a sborové rodině. Jen
pro představu – za normálních okolností má náš sbor za
jeden měsíc kolem jedné stovky různých setkání.
V tuto chvíli je situace taková, že jsme už obnovili
pravidelné biblické hodiny v Táboře, Chýnově i ve Veselí
nad Lužnicí. Poprvé se nás na každém místě sešlo 6–8.
Kromě limitu maximálně patnácti osob musíme dodržet
i další opatření, především nošení roušek, rozestupy 2 m,
zákaz podávání rukou a povinnost dezinfikovat si ruce při
vstupu do shromáždění.
Nedělní bohoslužby od neděle 3. května obnovujeme
pouze ve Strměchách a ve Veselí nad Lužnicí. Ve Veselí
právě kvůli početnímu limitu proběhnou dvě bohoslužby za
sebou.
Ve čtvrtek 30. dubna bylo v médiích oznámeno, že od
11. května se kromě jiného povolují bohoslužby pro
maximálně 100 lidí. Pokud se nic nezmění, znamenalo by
to, že už v neděli 17. května bychom se mohli shromáždit
na všech místech našeho sboru. I nadále ale budou platit
povinné rozestupy 2 m, což by nám jak v Chýnově, tak
v Táboře poněkud zkomplikovalo situaci. Jedním z řešení
by mohla být "open air" bohoslužba na sborové zahradě.
Setkání dalších sborových skupin a skupinek záleží na
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dohodě jejich vedoucích a účastníků. Počasí nám celkem
přeje, takže se nabízí, aby některá setkání proběhla venku,
kde je dodržení všech povinností mnohem jednodušší.
Staršovstvo během koronakrize jednalo pouze
prostřednictvím sdílených dokumentů. Poprvé se znovu
sejde ve čtvrtek 7. května. Předpokládám, že v té době
budeme mít už všechny informace, na základě kterých
budeme schopni rozhodnout, jak se uvidíme v neděli
17. května.
Přeji nám všem pevné zdraví a trpělivost. Nebojme se,
ale také nebuďme lehkovážní. Vytrvejme v modlitbách za
různě potřebné. Koronakrize mnohé prověřuje a zatěžuje,
buďme si navzájem pomocí.
V očekávání
Milan Let
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