
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li 
mít lásku jedni k druhým.             

J 13,35 

Vítáme Vás v našem sboru 
 

28. únor 

09:00 Bohoslužba 

káže: Pavel Hradský 

Gn17,1-7.15-16; Ž22,24-32; Ř4,13-25; Mk8,31-38 

   

Bohoslužbu můžete sledovat online nebo ze záznamu na adrese:  

https://www.youtube.com/channel/UCxVwHJyXC9q906WqeV92cBQ 

 

BOHOSLUŽBY 

• Nedělní bohoslužby online od 09:00hod 

• Společné ztišení a modlitby každé úterý 08:15 – 09:00hod a neděle 

18:00 – 19:00hod, každý u sebe doma, ale přitom společně. 

 

OZNÁMENÍ 

FARNÍ KONFERENCE se uskuteční ve středu 14.4.2021 od 17:00hod. 

Prosíme vedoucí služeb o zaslání zpráv do 20.03.2021.  

 

Poslední kusy DENNÍHO ČTENÍ 2021 v prodeji. Cena 90,-Kč. 

 

BIBLICKÉ TEXTY DLE PERIKOP 

Ex20,1-17; Ž19; 1K1,18-25; J2,13-22       3.nď postní     07.03. 

Nu21,4-9; Ž107,1-4.17-22; Ef 2,1-10; J3,14-21       4.nď postní     14.03. 

Jr31,31-34; Ž51,3-14; Žd5, 5-10; J12,20-33      5.nď postní     21.03. 

Ž118,1-2.19-29; Mk 11,1-11    Květná neděle     28.03. 

Iz50,4-9a; Ž31,9-16; Fp2,5-11; Mk14,1-15,47  6.nď postní-pašije  28.03. 

 

VERŠE PRO ROK 2021 

Sbor: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku 

jedni k druhým.                                                     J 13,35 

Staršovstvo: Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, která svítí stále víc, 

až je tu den.                         Př 4,18 

Besídka: Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající.        Iz 42,3  

Chvály: Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě 

spasí. Můj Bůh mě vyslyší.            Mi 7,7 

Zvukaři: Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje.       1K 14,33           

Prorocká služba: To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. 

Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“J16,33 

SKP DUHA: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na 

klidná místa u vod, naživu mě udržuje.                   Ž23,2-3 

POINT 14: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého 

bohatství v slávě v Kristu Ježíši.            Fp 4,19 

SKP: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet 

v ustanovený čas.                                                                   Ga6,9 

Narozeniny 

03.03. Jan Růžička, Lucie Šefrhansová      05.03. Zdeňka Hyťhová  
Oslavencům gratulujeme a přejeme Boží požehnání. 

 

Sborové příjmy od 21.02.2021 – 25.02.2021  

Desátky, dary: 7.800,-Kč  Sbírka na výtah: 250,-Kč  

Děkujeme Vám, že Vám služba našeho sboru není lhostejná a podílíte se svou 

službou, modlitbami, účastí i finančními dary na pestrém sborovém životě. 

Děkujeme za Vaše finance, které posíláte přímo na sborový účet: 

2700149040/2010; VS 10. Případně se zprávou pro příjemce, na jaký účel, 

chcete prostředky věnovat. 

 
Modlitby ECM 

Protivín 
Prosíme o přímluvy a modlitby: 
- dvě nové rodiny (Týn), upevnění v Pánu, zdravé učení a vedení apod. 
- návrat všech bratrů a sester do společenství, až skončí omezení 
- duše v Protivíně, moudrost ke svědectví, probuzení 
- rekonstrukce bytu, kaple Týn 
- rekonstrukce střechy, sborový dům Protivín 
- rekonstrukce soc. zařízení, sborový dům Vimperk  
Děkujeme: 
- za věrné služebníky a modlitebníky                                  Richard Novák 
Jenkovce 

https://www.youtube.com/channel/UCxVwHJyXC9q906WqeV92cBQ


Prosme za múdrosť a poznanie pre tých, čo stále ešte špekulujú o 
falošných informáciách o Coronavire, o politickom podtexte a iných 
hoaxoch a odhovárajú ľudí od testov, vakcín a dodržiavaní predpisov. 
Niektorí, okrem iného, vyzývajú k riešení pandemie pomocou okultných 
praktik.  
Modlime sa za osamelých starých ľudí a obyvateľov sociálnych zariadení, 
ktorí často ani nechápu, čo sa deje. 
Ďakujeme, že aj v takej komplikovanej situácii môžme využívať možnosť 
zdielania sa cez internet a sledovať bohoslužby aj tam, kde sme nemohli 
byť osobne. Pre nás je to náš najbližší metodistický zbor v Užhorode /len 4 

km, ale cez schengenskú hranicu/ a mnohé iné.                     Jiří Bassano 

 
Modlitební okénko sboru 

„Až potud nám Hospodin pomáhal.“ Děkujeme za Boží ochranu a za jeho 

vedení. Je to zdrojem naděje i pro další dny.  

Modleme se, abychom i v nové době omezení setkávání nacházeli prostor a 

čas ke ztišení a hledání Hospodina. Abychom směli konkrétně pracovat na 

budování přátelství napříč sborem.   

Prosme, za ochranu členů sboru před nákazou i dalšími nemocemi. 

Děkujme za naše zdravotnictví a prosme o požehnání a ochranu pro 

všechny lékaře a sestry. Modleme se za vládu a „v moci postavené“ ať už 

na rovině státní, komunální, či církevní.  

Prosíme o modlitby za starší našeho sboru i za naši společnou finanční 

situaci i situaci v našich rodinách, tam kde jsou zasaženy současnými 

omezeními. Stejně tak prosíme o moudrost, jak pokračovat s projektem 

výtahu v kostele.   

Prosme za SKP Plzeň, komunitu Vršíček i Point 14. Jak za zaměstnance, 

tak za klienty. Dávejme Pánu do rukou i službu MC Duha a Paprsku. 

Modleme se za pronásledované křesťany kdekoli na světě (viz Hlas 

mučedníků). Kéž Pán zastaví válečné konflikty v Syrii, Jemenu… Za vše 

Pánu děkujme. Především za záchranu v Pánu Ježíši. 

 

Farářův notes 

Milí přátelé. 
Srdečně vás zdravím z našeho kostela, kde po týdenní karanténě zase 
funguje školka, pokud ji dnešním rozhodnutím vláda spolu s ostatními 
opět nezavře. Jinak je kostel v podstatě opuštěn. Necvičí tu ani Paprsek. 
Večer se zde sejdeme jako staršovstvo, abychom se společně modlili.  
Když jsem přemýšlel o co se s vámi v Íčku podělit, oslovila mě úvaha 
z katolického webu víra cz, kterou níže přikládám. Protože konec všech 

možných omezení je v nedohlednu a zatím covid nad nimi v podstatě 
vítězí, myslím, že jsou následující řádky pro nás víc než aktuální.  
Myslím na vás a vyprošuji vám Boží ochranu, požehnání, ale i dobrou mysl 
a radostné srdce.                                                                          Váš farář 
                                                                                                                      
Uchovat si víru ve chvílích, kdy se necítíme v bezpečí. 
Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi: "Pročpak jsi nás vyvedl z 
Egypta? Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?" Ex 17,3 

Nejistota, strach, obviňování, nedůvěra, reptání… Taková nálada vládla 
zřejmě před cca 3 000 lety mezi Izraelity, které Mojžíš právě vyvedl 
z otroctví v Egyptě. „Měli jsme se špatně a teď se máme ještě hůř – a kdo 
za to může? Je vůbec Bůh mezi námi?“ - obviňovali Mojžíše. 
Je pravda, že uchovat si víru ve chvílích, kdy se necítíme v bezpečí, není 
jednoduché. Svádí to i k tomu, abychom hledali viníka na všech možných 
úrovních. Zažíváme to i teď ve 21. století, daleko od časů Mojžíše. Kvůli 
pandemii koronaviru padají různá rozhodnutí – nejen na úrovni státních 
institucí. Mnozí z nás řeší výpadky finančních příjmů, domácí vzdělávání 
našich školáků, starost o zásobování, starost o starší členy rodiny, absenci 
bohoslužeb. A je toho samozřejmě mnohem víc... Možná jsme někdy i jako 
nespokojení Izraelité. Ptáme se: „To jsi nás přivedl až sem, abys nás 
zahubil?“ 
Každý z nás se vyrovnává s nastalou situací jinak. Mojžíš tenkrát neváhal 
a obrátil se k Bohu. Ten mu odpověděl a jeho lid vedl dál. I když asi jinak, 
než Izraelité očekávali... 
Možná máme občas tendenci si říkat: „No jo, to bylo dávno, dneska si už s 
Bohem takhle nepopovídám.“ Nebo: „Bůh se takhle baví jenom s 
vyvolenými, moje modlitby ho nezajímají.“ A ještě jinak: „Kdo ví, jak to 
tenkrát bylo? Nějaké modlení nám nepomůže…“ 
Při pohledu do dějin vidíme, jak se svět a vše v něm mění. Co kdybychom 
zkusili změnit náš přístup a začali důvěřovat Tomu, který se (naštěstí) 
nemění? Vždyť „Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navěky“. (srov. Žid 
13,8)., 
A tento Ježíš každému z nás říká: 
„Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (srov. Jan 14,1-6). 
„Na světě sice budete mít soužení, ale důvěřujte, já jsem přemohl svět!" 
(srov. Jan 16,33) 
„Jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“  (srov. Mt 28,20) 

Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. (Jan 

11,25) 
 

E-mail: maranatha@umc.cz, web: www.umc.cz/maranatha;  

https://www.facebook.com/maranathaumc/ 

Farář: Pavel Hradský, tel. 776 141 918; pomocnice kazatele: Petra Kolouchová, tel. 739 660 263 
Vyšlo dne 25.02.2021 

http://www.umc.cz/maranatha

