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

J 13,35 

Vítáme Vás v našem sboru 
 

28. březen 

09:00 Bohoslužba 

káže: Pavel Hradský 

Ž118,1-2.19-29; Mk 11,1-11 

   

Bohoslužbu můžete sledovat online nebo ze záznamu na adrese:  

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

 

BOHOSLUŽBY 

• Velkopáteční bohoslužba online v pátek 2.4.2021 od 20:00hod  

• Hod Boží velikonoční – v neděli 4.4.2021 se uskuteční dvě 
bohoslužby s VP, první od 09:00hod a druhá od 10:15hod. 
Vzhledem k omezenému počtu účastníků je potřeba svoji účast 
předem domluvit s Petrou Kolouchovou na tel. 739 660 263. 
Bohoslužba bude zároveň přenášena i online od 09:00hod. 

• Velikonoční sbírka bude věnována Diakonii ECM podrobnější info 
naleznete v příloze. Přispět na projekty Diakonie můžete buď 
hotovostí při bohoslužbě nebo bezhotovostně na účet Diakonie, 
který naleznete také v příloze nebo na účet sboru. 

• Společné ztišení a modlitby každé úterý 08:15 – 09:00hod a neděle 
18:00 – 19:00hod, každý u sebe doma, ale přitom společně. V příloze 
najdete také seznam modlitebních předmětů, který můžete použít 
jak při společných, tak i při osobních modlitbách 
 

OZNÁMENÍ 

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

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

• 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 

30.03. Jana Nyergesová    Oslavenci gratulujeme a přejeme Boží požehnání. 
 

Sborové příjmy od 20.03.2021 – 26.03.2021  

Desátky, dary: 21.700,-Kč   Sbírka na výtah: 3.050,-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. 

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


Modlitby ECM 
Sereď 

Prosíme o modlitby  
- za zbor, aby obstál vo viere 
- za tých, čo potrebujú pomoc.                                                Pavle Kocev  
 
Svatý týden 
- Ve velikonočním týdnu hleďme svou vírou ke Kristu. Utrpení se stalo 

místem Boží zvláštní přítomnosti, blízkosti. Děkujme Kristu, že nezů-
stáváme v našem utrpení sami, zbaveni naděje a budoucnosti. Přiná-
šejme Bohu v modlitbách nemocné i ty, kteří o ně pečují. Kéž naše 
vlastní utrpení v nás probouzí soucit a trpělivost se slabostí těch dru-
hých. 

- Své místo má ve velikonočním týdnu také Bílá sobota a její ticho. Každý 
křik a pláč jednou utichne, hádky a spory vyhasnou, nepřátelství vyho-
ří, všechna pouta budou jednou zlomena. Přinášejme Bohu již nyní vše, 
co nemá budoucnost – v našich osobních životech, v životech našich 
sborů, církve, ve společnosti, na Zemi. Neobviňujme ty druhé. Prosme 
Božího Ducha, aby nám ukázal náš vlastní díl. Ať oheň Boží lásky může 
přinést očistu a vytvoří prostor pro nový zrod života.  

- Kristův hrob se stal branou vzkříšení. Děkujme za naději, kterou nám 
Bůh v Kristu daroval. Boží Duch povolává k novému životu. Přinášejme 
Bohu ty, kteří, jak se nám zdá, ztratili víru, opustili společenství církve, 
odešli, spálili mosty, rezignovali. Kéž místa, která pustnou, (modlitebny, 
kostely, sbory, farnosti, města a vesnice, rodiny i jednotlivci), Bůh zno-
vu probudí k životu.                                                   Ivana Procházková 

 
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 

O Velikonocích si Židé připomínají vyjití z Egypta a z jeho otroctví. Podle 
židovských vykladačů je tento biblický příběh tím nejdůležitějším, co je ve 
Starém zákoně zachyceno. Dokonce je toto vysvobození důležitější než 
samotné Desatero. To je až důsledkem slavného Exodu. Dramatickým 
způsobem si své vysvobození připomínají při sederové večeři. Je to ta 
večeře, kterou slavil Ježíš se svými učedníky krátce před svou smrtí a o 
které řekl, že příště ji bude s nimi slavit až ve svém království. Naše 
slavení Večeře Páně je jen krátkou výsečí z této židovské večeře.  
Dnešním dnem (Květnou nedělí) vstupujeme do velikonočního týdne. 
Navazujeme tak na oslavu osvobození Židů z egyptského otroctví. I nás 
Bůh vysvobodil. Ne z moci Egypta, ale z moci hříchu, když v Pánu Ježíši 
zlomil jeho moc. Díky tomu můžeme přicházet k Bohu branou 
spravedlnosti jako ti, kdo jsou ospravedlněni. Tak to zní v biblickém textu 
na Květnou neděli.  
Tak jako už vloni, i letos budeme většinu Velikonoc trávit v určité izolaci. 
Zkusme to pojmout pozitivně a intenzivně hledejme společenství s Pánem. 
Zkusme pozorovat detaily stvoření na svých procházkách, nebo třeba i jen 
na balkoně, či v bytě. Většinou vnímáme přírodu vcelku. Jdeme do lesa, 
pokud je to možné, nebo jen mezi poli. Ježíš vybízel učedníky, aby 
pohleděli třeba na polní lilie. Zkusme hledět na jednotlivé květy, kameny, 
keře, ptáčky, brouky, mraky atd. atd. a zkusme vnímat, jak nás to vše 
může oslovit. Či jak nás Bůh skrze to vše může oslovit. Ježíš tyto detaily, 
či samozřejmosti, kterých si moc nevšímáme, používal k tomu, aby svým 
učedníkům otevřel oči pro Boží jednání i pro vnímání samotného Pána. 
Ježíšovo ukřižování a vzkříšení, bylo z pohledu širého světa drobností, 
které svět nevěnoval příliš pozornosti. Možná by se to stěží dostalo do 
večerních zpráv. Přesto tento Ježíš přinesl proměnu do tohoto světa. 
Dokonce se na něm láme letopočet. On proměnil i naše životy. Dovolme 
mu, aby k nám mluvil skrze Písmo, ale i skrze to, co vidíme kolem sebe. 
Duch svatý si může použít všechno, aby k nám promluvil. Na Hod Boží 
budeme mít také možnost být společně v kostele. Chci vás povzbudit, 
abyste ji v rámci možností využili. Třeba po delší odmlce, kdy jsme se 
nemohli scházet, k nám promluví už jen naší účastí. Přeji vám i vašim 
blízkým požehnaný čas Velikonoc.                                                Váš farář  
 

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 26.03.2021 

http://www.umc.cz/maranatha

