
Kalendář na leden 2018 
 
 
neděle  7. ledna 
    9:00 hod. – rodinné bohoslužby    
úterý 9. ledna 18:00 – modlitební skupinka                                                                                       
 
neděle  14. ledna                       
                          9:00 hod. – bohoslužby / dětská besídka  
16:00 přednáška: Víte, kde se v Rumunsku domluvíte česky? 
 
úterý 16. ledna 18:00 – modlitební skupinka   
středa 17. ledna – 16:30 – biblická hodina v Dlouhé Vsi  
čtvrtek 18. ledna 16:00 přednáška K čemu jsou babička s dědou?                  
    
neděle  21. ledna 
                           9:00 hod. – bohoslužby / dětská besídka  
                                             schůze staršovstva 
 
úterý 23. ledna 18:00 – modlitební skupinka 
 
neděle   28. ledna 
                           9:00 hod. – bohoslužby / dětská besídka 
 
úterý 30. ledna 18:00 Ekumenické bohoslužby v kostele sv. Havla  
                                v Rychnově nad Kněžnou 
 
Modlitební stráž: 1. – 3. února 
 
 
Podrobnější informace na adrese: 
 
Naďa Běťáková – kazatelka               Daniel Vacovský – kurátor                                                                                                                                                                           
Komenského  34                               Českých bratří č. 8  
561 51 Letohrad                                517 43 Potštejn 
mobil: 732 126 436                            mobil: 604 554 756 
                                                         
nadabetakova@seznam.cz                daniel.vacovsky@seznam.cz    
 

Leden 2018 

 
 

S b o r o v ý  d o p i s 
 

Jednota bratrská 
- církev Českých bratří – byla založena roku 1457 v nedalekém 

Kunvaldě, dala naší zemi Bibli kralickou a muže jako byl například 
Jan Amos Komenský. Po nucené emigraci v době pobělohorské 

byla obnovena roku 1722 v Ochranově. Do naší země se vrátila v 
polovině 19. století. První sbor obnovené Ochranovské Jednoty 

bratrské byl založen v roce 1870 právě v Potštejně. 
Ochranovské sbory jsou dnes částí největší protestantské 

církve u nás – Českobratrské církve evangelické –  
a zároveň jsou samostatným distriktem světové 

Jednoty bratrské 
UNITAS FRATRUM 

 

mailto:nadabetakova@seznam.cz


Sestry a bratři, 
na začátek nového občanského roku přijměte úvahu na 1. leden 
z příručky Na každý den. Jejím autorem je bratr Daniel Ženatý, 
synodní senior ČCE. 
 
Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných 
zahyne.                                                                                   Žalm 1, 6 
 
Otevírá se rok stých narozenin bývalého Československa i stých 
narozenin Českobratrské církve evangelické. 
 Ale především, otevírá se další rok života. Určitě přinese více 
otázek než odpovědí. Třeba, budeme zde, až bude rok 2018 končit? 
Bude na jeho konci na světě více spravedlnosti a naděje? Jak to bude 
vypadat v Evropě, jak ve světě? Bude dostatek místa a vody pro 
všechny? A co my, bude nás mít někdo rád?  
 Pomocí na cestu neznámým časem se nám může stát slovo 
šestého verše prvého žalmu: „Neboť zná Hospodin cestu 
spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne.“ 
 Slyšme v něm dvě informace: první – Hospodin zná. On zná, i 
když my neznáme. Zná cestu spravedlivých. Jako křesťané smíme 
vyznat: Hospodin ví o těch, kdo jdou cestou Kristovou a podporuje je.  
 Druhá informace - cesta bez Boha zahyne. To není zlomyslná 
výhružka. Ani žádná neměnná věštba. Je to lopotně nalezené 
vyznání. Totiž, že život bez Boha prostě nemůže dobře dopadnout. Že 
ten složitý svět kolem nás nemá sám od sebe žádnou sílu, která by jej 
vedla a všemi úskalími provedla.  
 Nechť nás tato dvě přehledná sdělení provázejí v roce 2018. 
 
Pane Ježíši Kriste, ty jsi světlo světa. Tak vyznávali ti, kdo na zemi 
tvořili tvou církev v letech minulých. Děkujeme za ně, děkujeme za 
církev. I nás provázej svou milostí, i s námi čiň nové věci. Rozlévej, 
prosíme, jas všude tam, kde vládne tma a nechce ustoupit.                                                                   
Amen 
 
Sestry a bratři, tento rok jsme zváni na do Herrnhaagu, kde ve dnech 
29. června až 1. července proběhne Víkend partnerských sborů. Až 
do 8. července bude sbor Rhein/Main hostit dva bratry a dvě sestry 
z Ibungu v Tanzánii. Jsme zváni k tomu, abychom se tohoto vzácného 
setkání také zúčastnili. Je třeba se přihlásit do konce března. Ráda 
objasním podrobnosti. Přikládám také oskenovaný letáček. 

Akce v lednu: 
neděle 14. 1. v 16:00 přednáška: Víte, kde se v Rumunsku domluvíte 
česky?  Aneb návrat do minulého století. 
Vyprávění o krajanech žijících v jižním Banátu: Marta a Pepa Balousovi, 
                                                               Vlasta Šibíková, Přemek Kokeš 
 
čtvrtek 18. ledna v 16:00 přednáška: K čemu jsou babička s dědou? 
aneb Role prarodičů v životě dítěte: Mgr. Hana Zakouřilová 
 
úterý 30. ledna v 18:00 Ekumenické bohoslužby v kostele sv. Havla  
v Rychnově n. Kn. s následným posezením na faře 
 
 
Co nás tento rok ve sboru čeká: 
 
1. – 3. 2.: modlitební stráž 
29. 6. – 1. 7.: setkání partnerských sborů Rhein/Main + Ibungu 
                       + Potštejn v Herrnhaagu  
 9. 9. sborová slavnost 
 
Modlitba za církev 
Pane Bože, děkujeme, že nemusíme věřit sami, děkujeme za 
společenství sboru, za církev. Scházíme se dva, nebo tři a často je nás 
i víc. Díváme se stejným směrem, k tobě. Čteme Bibli, modlíme se, 
hledáme tě. Mluvíme spolu, víme o svých bolestech, trápeních, 
radostech. Vyznáváme hříchy, přijímáme odpuštění, slavíme Večeři 
páně. Děkujeme za to.  
Myslíme na ty, kdo by tady byli rádi, ale nemohou přijít.  
Myslíme také na ty, které nevidíme, nejsou mezi námi, jsou u tebe. 
Jsou také součástí společenství.  
Pane Bože, víme a vyznáváme, že církev není ideální, dokonalá, někdy 
je hodně nedokonalá a lidská, Tobě pro ostudu. Světu pro smích. 
Prosíme, očišťuj ji, proměňuj, uzdravuj. Působ svým Duchem.  
Přes všechny nedokonalosti ale věříme, že jsi ji ustanovil a chceš, aby 
byla. Že jsi nechtěl, aby tě každý hledal sám, v koutku, doma.  
Pane Ježíši, ty jsi hlavou církve. Nevíme, jaká budoucnost církev čeká, 
ale to hlavní, hlava, zůstane. Prosíme, utvářej, směruj, veď tělo. Ke své 
slávě a světu k užitku.                                                                  Amen  


