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

J 13,35 

Vítáme Vás v našem sboru 
 

7. březen 

09:00 Bohoslužba 

káže: Pavel Hradský 

Ex20,1-17; Ž19; 1K1,18-25; J2,13-22  

   

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. Nově je cena 40,-Kč. 

 

BIBLICKÉ TEXTY DLE PERIKOP 

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. 

 

Narozeniny 

08.03. Radek Vavřík  10.03. Jaroslava Knoblochová  

Oslavencům gratulujeme a přejeme Boží požehnání. 
 

Sborové příjmy od 26.02.2021 – 05.03.2021  

Desátky, dary: 2.000,-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 

Bratislava – Staré Mesto 

Vďaka, že napriek obmedzeniam kvôli pandémii je možné sa stretávať ako 

zbor i keď momentálne iba cez sociálne siete; napr. cez skype cez ktorý stále 

bežia o.i. Biblické hodiny, ktorých za zúčastňujú nielen naši členovia, ale aj 
členovia iných zborov (Dolný Kubín, Partizánske a iné). Takto sa môžme 

spoznávať a navzájom povzbudzovať. 

Vďaka za príležitosť zapojiť sa do služby vydávania jedla bezdomovcom 

(projekt kresťanskej platformy "Kresťania v meste"), do ktorej sa zapojili okrem 

kazateľa aj dvaja mládežníci zo zboru. 

Modlime sa ochranu pre všetkých členov a priateľov zboru pred nákazou. 
Modlime sa za múdrosť pre kazateľa, ale aj ďalších aktívnych slúžiacich v 

zbore, za Božiu múdrosť v tom, ako slúžiť v tomto neľahkom období. 

Štefan Rendoš 
 
Tachov 

- Epidemiologická situace na Tachovsku je katastrofální – na okrese není 

žádná nemocnice, je zde velké množství i neregistrovaných cizinců, nákaza 

se šíří nekontrolovaně. Postiženi jsou i lidé ze sboru. Prosíme o ochranu 

shůry. 

- Prosíme o modlitby za mobilní Hospic sv. Jiří, za jeho sestry, lékařky a dal-

ší pracovnice. Prosíme o Boží pomoc pro všechny pečující a o Boží otevře-
nou náruč pro umírající. 

- Prosíme o ochranu pro pendlery, kteří jezdí pracovat do Německa. 

- Prosíme o požehnání práce s mladými lidmi, která pokračuje navzdory 

pandemii (Fusion, Royal Rangers, osobní kontakty). 

- Prosíme o požehnání pro ty, kdo se připravují ke křtu. 
- Městské kulturní středisko poskytlo pro dobu pandemie prostory kina pro 

náš sbor, abychom se mohli scházet. Prosíme o to, aby Hospodin odplatil 

svou dobrotou a láskou. 

- Prosíme o požehnání pro učitele a pedagogické pracovníky, prosíme o Boží 

pomoc pro žáky a studenty, zvláště maturanty. 

- Prosíme o požehnání Sedmdesátky, které vypadly příjmy z čajovny. 
- Prosíme o přítomnost a působení Ducha svatého při přípravě promluv a 

šíření kázání přes sociální sítě. Ať všichni, kdo poslouchají záznamy z na-

šich bohoslužeb, nacházejí to, co pro sebe potřebují. 

- Prosíme o požehnání všech rozhlasových a televizních pořadů připravova-

ných kazatelem sboru.                                                              Petr Vaďura 
 

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


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 

Tentokrát je Farářův notes notesem M. Basilei Schlinkové. Narodila se 
v roce 1904 v Darmstadtu. Když koncem 2. světové války nastalo 
probuzení, vyrostlo z něho evangelické Mariino sesterstvo, které tato 
žena dlouho vedla. Úryvek níže je z její knihy „Užitečné trápení?“ 
(Luxpress 1996)   
 
Osamělost 
Jsi strašně sám. Pocit osamělosti tě mučí. Zdá se ti, že už to neuneseš. 
Snad ti smrt vyrvala toho, koho jsi celým srdcem miloval. Nebo se ti 
zhroutilo manželství a zůstal jsi sám s těžce raněným srdcem. Je také 
možné, že jsi manželství nikdy neuzavřel, a ani nemáš žádné milující 
přátele. Nebo jsi možná starý a máš pocit, že tě už nikdo nepotřebuje, 
protože ti nikdo nezavolá a ani nenapíše. Ať už má tvá osamělost 
jakoukoli příčinu, je to jistě trpký úděl. Cítím s tebou, protože i já jsem 
něco z toho zakusila. Z bohatého a smysluplného života duchovní 
matky, milované a stále vyhledávané velkým kruhem duchovních dcer, 
mě Pán kolem padesátky najednou zavolal k životu v odloučenosti. 
Znamenalo to pro mě, že jsem se musela vymanit ze srdečného a 

šťastného obecenství a po mnoho let se na celé měsíce uchylovat do 
samoty. Tam jsem jen s Pánem samým dlela na modlitbách, a pak 
psala to, co mi položil na srdce. K tomu bylo nezbytné, abych se 
odpoutala od obecenství a žila v osamocenosti svého pokoje. Dala jsem 
Pánu souhlas s touto cestou, ale netušila jsem, jak je samota tíživá. 
Nebyl tu nikdo, s kým bych se mohla sdílet. Byla jsem sama ve čtyřech 
stěnách svého pokoje. A když se mi občas zdálo, že i Pán je ode mě 
velice daleko, samota mě těžce hlodala hluboko v srdci.  
Ale přece tu bylo něco, co mi pomohlo, takže i to trápení samoty se mi 
stalo ziskem. Jak je to možné, že se samota pro mě stala vzácným 
darem? Jednoho dne mi bylo, jako kdyby mi Pán řekl: Toužíš po 
obecenství s lidmi a po jejich lásce. Miluj tím více mne. Nejenom, že mě 
potěšíš a uděláš mi radost, ale láska, kterou mi daruješ, se ti vrátí jako 
tvoje vlastní obohacení a potěšení. Začala jsem tedy zpívat Pánu Ježíši 
písně lásky, písně, jimiž jsem ho chtěla chválit, velebit a potěšit. Toho, 
který je tak často námi lidmi opuštěn a nemilován, ačkoliv pro nás 
z velké lásky obětoval svůj život. Zpívala jsem staré známé křesťanské 
písně, nebo jsem sama písně lásky skládala. Byla jsem při tom sama 
bohatě potěšena. Pán Ježíš se ke mně sklonil a já jsem s ním ve své 
opuštěnosti našla niterné obecenství, takové, které bych mezi lidmi 
nikdy nepoznala. 
Tuto radostnou zkušenost prožije každý, kdo pochopí, že osamělá cesta 
je darem Jeho lásky. Nesmíme na ni zatrpknout a mučit se, ale máme 
se tím více obírat Pánem Ježíšem a hledat s ním obecenství. Na 
osamělých cestách se nám dá Pán určitě nalézt, sám sebe nám dá 
nalézt, a tak naplní naše srdce radostí a pokojem. Každá cesta, kterou 
si pro nás vymyslel náš milující Otec, je moudře naplánována a vede 
k nádhernému cíli. Právě tam, kde jsme byli vedeni odříkáním a 
obětmi, jsme nakonec přebohatě zahrnuti jeho požehnáním a láskou. 
Jen jedno je ti potřebí: Daruj Pánu Ježíši celou svou lásku. On po ní 
touží. Sám tě nevýslovnou láskou miluje, a proto touží být tebou 
milován. Dej mu svou lásku a tvá samota se promění v nádherné 
obecenství s ním a přinese ti věčnou blaženost. Ve spojení s Pánem 
najdeš cesty, jak prokázat lásku i lidem – například přímluvnou 
modlitbou. Tak se stane, že už nebudeš mít čas přemýšlet o tom, jak jsi 
sám a bez lidské lásky. Tvůj život, naplněný láskou k Pánu Ježíši a 
k lidem, ponese hojné ovoce a navrátíš se domů s plesáním a plnou 
náručí vyzrálé žně.  
 

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 05.03.2021 

http://www.umc.cz/maranatha

