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

J 13,35 

Vítáme Vás v našem sboru 
 

21. březen 

09:00 Bohoslužba 

káže: Pavel Hradský 

Jr31,31-34; Ž51,3-14; Žd5, 5-10; J12,20-33 

   

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 22.03.2021.  

• Poslední kusy DENNÍHO ČTENÍ 2021 v prodeji. Cena 40,-Kč 

• pondělí 22. 3. ve 12:00 se naše církev připojuje k výzvě ERC a ČBK 

k minutě ticha za oběti pandemie – viz níže: 

V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronavi-

ru v naší zemi. V průběhu následujících dvanácti měsíců zemřelo v souvis-

losti s pandemií virového onemocnění covid-19 dalších více než dvacet tisíc 

našich spoluobčanů. Mnohé další oběti patrně nejsou zahrnuty ve statisti-

kách. Je jisté, že počet se ještě zdaleka neuzavřel.  

"Vyzýváme ke společné minutě ticha v pravé poledne v pondělí 22. března. 

Přispěje-li k této vzpomínce vyzvánění kostelních zvonů, připomínka památ-

ky obětí v médiích či důstojné a všech politických motivů prosté vzdání úcty 

obětem z úst veřejně působících osobností, budeme si jako společnost moci 

říct, že jsme nenechali zvítězit lhostejnost a nezájem o osudy druhých," stojí 

ve výzvě občanské iniciativy „Minuta ticha“, která tuto akci pořádá.  

• Institut vzdělávání ECM představuje kurz "Propojené světy", který 

chce propojit exaktní vědy, společenské vědy a teologii. Tento tříměsíční 

kurz je určený duchovním, laikům i lidem mimo společenství církve. Bude 

probíhat od 3.4. do 26.6. 2021 distančně prostřednictvím MS Teams 

každou sobotu on-line od 19:00 s možností dodatečného shlédnutí 

přednášek a prezentací ze záznamu. Lektory budou akademici, 

vysokoškolští pedagogové a odborníci z daných oborů. Podrobnější info viz 

leták v příloze. 

 
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ V ČR – Kurzy Poušť 2021 

Termín Název kurzu Vedoucí kurzu 

23. 6. – 3.7. Senioři Pavel Hradský, Jana Křížová 

3. 7. – 10. 7. 
Týden pro rodiče a 
prarodiče s dětmi 

Jana a Josef Červeňákovi 

10. 7. – 17. 7. Litoměřice Filip Jandovský 

17. 7. – 24. 7. Mládež (AMM) Milan Mrázek 

24. 7. – 31. 7. Plzeň 1 Lochotín Pavel Kuchynka 

31. 7. – 7. 8. Třeboň Mária Kunstová 

7. 8. – 14. 8. Dětský tábor (6-15) Jitka a Zdeněk Buchtovi 

14. 8. – 21. 8. 
ČCE, Praha 2 - 

Vinohrady 
 

21. 8. – 28. 8. Volný k pronájmu  

Na kurzy na Poušti je již možné se přihlašovat, bližší info naleznete v 
příloze 

BIBLICKÉ TEXTY DLE PERIKOP 
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. 

BIBLICKÉ TEXTY NA VELIKONOČNÍ TÝDEN 
Iz42,1-9; Ž36,5-11; Žd9,11-15; J12,1-11  pondělí       29.03. 
Iz49,1-7; Ž71,1-14; 1K1,18-31; J12,20-36 úterý                  30.03. 
Iz50,4-9a; Ž70; Žd12,1-3; J13,21-32  středa        31.03. 
Ex12,1-4(5-10)11-14; Ž116,1-4.12-19;  
1K11,23-26; J13,1-17.31b-35   čtvrtek        01.04. 
Iz52,13-53,12; Ž22; Žd10,16-25; J18,1-19,42 Velký pátek       02.04. 
Sk10,34-43; Ž118,1-2.14-24; 1K15,1-11 
J20,1-18; Mk16,1-8      Hod Boží velikonoční    04.04. 
 

Narozeniny 
22.03. Zuzka Zichová 23.03. Linda Čechová Strejcová   

Oslavencům gratulujeme a přejeme Boží požehnání. 
 

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


Sborové příjmy od 13.03.2021 – 19.03.2021  

Desátky, dary: 18.738,-Kč   Sbírka na výtah: 500,-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 

Dolný Kubín 
Prosíme o modlitby  
- za mladých,  
- za rodiny  
- za ochranu.                                                                      Patrik Hipp 
Třeboň 
Vnímáme, že by se náš sbor měl více otevřít a začlenit do místní komunity.  
Prosíme o moudrost, do čeho se pustit, jak být užiteční, a o ochotné 
spolupracovníky. Prosíme za mladé lidi v našem sboru, aby rostli ve víře i 
v počtu a aby náš sbor byl církví, kam budou chtít patřit. Prosíme o 
obdarovaného vedoucího chval a dalších hudebních počinů. 
                                                                                           Mária Kunstová 

 
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 

Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích (Ž84,3). Zaradoval 

jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu! (Ž122,1) 

V Žalmech bychom našli dost podobných míst. Někde žalmista naříká, že 

nemůže dlouhou dobu do chrámu a jinde se raduje, když se příležitost 

naskytne.  

Žijeme v novozákonní době a Boží přítomnost pro nás není vázána na 

kostel, tak jako tomu bylo kdysi v Izraeli. I doma se můžeme radovat 

z Boží blízkosti a z Božího láskyplného jednání s námi. Když Němec řekne 

Kirche, musíte ze souvislosti poznat, jestli jde o církev, nebo o kostel. 

Oboje je obsaženo v jednom slově. My to máme jednodušší. Proto si 

nespleteme církev s kostelem. Církev žije i mimo kostel. Platí, kde se 

sejdou dva, nebo tři v Ježíšově jménu, tam je vzkříšený Pán uprostřed. I 

když je člověk sám, může prožívat hluboké obecenství s Bohem. Stále ale 

platí to biblické, že dlouhodobě není dobré, aby byl člověk sám.  

Nepřestávající pandemie nás stále víc izoluje a nezdá se, že by se opatření 

proti ní začala zmírňovat. Blíží se ale Velikonoce. Už nám bude zbývat 

pouze jediná neděle a to Květná.  

Pokud bude setkávání umožněno, byť i v omezeném počtu, tak 

bychom se rádi s vámi na Hod Boží velikonoční v kostele sešli. Pokud 

ne, chci vám navrhnout toto řešení. Bohoslužba by byla (tak jak jsme 

už zvyklí online) od 9 hodin a byla by při ní vysluhovaná Večeře Páně. 

I když slovo vysluhovaná navozuje představu více lidí, než dvou či tří. 

Po ukončení přenosu bude možnost, abyste přišli postupně do 

kostela. Rodina, či ti, kteří žijí ve společné domácnosti, mohou přijít 

najednou, ostatní jednotlivě. Pozvání platí i pro ty, kteří nemají 

možnost nahranou bohoslužbu sledovat. Pro ostatní by bylo dobré, 

kdyby přenos sledovali v premiéře, a ne až ze záznamu. Každý by si 

domluvil u Petry (tel. 739 660 263) čas, abychom se v kostele 

nepotkávali. Aspoň takto bychom mohli mít společenství kolem 

Večeře Páně. Kdo by toužil mít na ni účast a nemohl by se do kostela 

dostat, může dát také vědět Petře a já bych s Večeří Páně přijel za 

ním. Pastorační návštěvy nejsou nijak omezeny. Budu se těšit 

v rámci možností na viděnou. Přeji vám Boží pokoj, který nemůže vzít 

ani koronavir, ani omezení.                                                   Pavel Hradský 
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 21.03.2021 

http://www.umc.cz/maranatha

