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

J 13,35 

Vítáme Vás v našem sboru 
 

4. duben – Hod Boží velikonoční 

káže: Pavel Hradský 

Bohoslužba 09:00hod a 10:15hod 

Bohoslužba online 09:00hod 

Sk10,34-43; Ž118,1-2.14-24; 1K15,1-11 

J20,1-18; Mk16,1-8 
   

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.  

• PAPRSEK pro potěšení a povzbuzení s námi sdílí dvě videa z jejich 
vlastní tvorby, která vznikla v období karantény 
1 video PAPRSEK  Jerusalema Dance Challenge 

 https://youtu.be/x9TICkbp5ZI 

Zpracovaná mezinárodní taneční výzva podpora v boji proti covidu – 
zpracovalo jí mnoho organizací nejen taneční skupiny, ale i zdravotní 
sestry, policajti, letušky atd... Naše není tak profi, ale máme z ní velikou 

radost. Celé video je sestříháno ze 30 videí různých kvalit. Tanec jsme 
vyučovali na online trénincích. Na speciálním online tréninku se nás sešlo 
cca 60 a bylo to moc príma být alespoň tímto společně. Zapojili se i 
maminky včetně jednoho tatínka ;), což můžete ve videu vidět. Věříme, že 
radost při společném tanci je vlastně půl zdraví ;). Snad Vás video potěší. 
2 video Choreografie "Sama" https://youtu.be/G3e1EUe25Po 

Jelikož nemáme stále možnost tančit společně na jevišti, zveme Vás ke 
shlédnutí choreografie s názvem Sama. Autorkou choreografie je Tereza 
Vaďurová. Celý tanec vznikl pouze na online trénincích a je reakcí na 
aktuální situaci, na sociální izolaci, kterou více či méně pociťuje každý z 
nás. Chceme vás tímto tancem povzbudit ke sdílení. Věříme, že společně 
situaci zvládneme. 
 

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

BIBLICKÉ TEXTY DLE PERIKOP 
Sk4,32-35; Ž133; 1J1,1-2,2; J20,19-31; Mt28,1-10        11.04. 
Sk3,12-19; Ž4; 1J3,1-7; Lk24,36b-48          18.04. 
Sk4,5-12; Ž23; 1J3,16-24; J10,11-18          25.04. 
 

Narozeniny 
06.04. Stáňa Kašparová 07.04. Tereza Bejvlová  
09.04. Anna Monika Konopíková, Lucie Ruckaufová  
11.04. Míša Šestáková    

Oslavencům gratulujeme a přejeme Boží požehnání. 
 

Sborové příjmy od 27.03.2021 – 02.04.2021  

Desátky, dary: 1.200,-Kč   Sbírka na výtah: 1.000,-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 
Praha - Horní Počernice 

Jsme vděční za Boží ochranu, průběh onemocnění covidem u členů 
našeho sboru i mírnou reakci na očkování, a to i v případě nejstaršího 
člena sboru, který právě oslavil své 97. narozeniny. I za něj jsme Pánu 
vděční. Námětem k děkování je i to, že se nám podařilo obsadit poslední 
volný byt na faře.  
Připravujeme letní příměstský tábor, na který se už hlásí první děti. 
Proběhne na přelomu šestého a sedmého měsíce 2021 v areálu sboru a 
SKP.   

https://www.youtube.com/channel/UCxVwHJyXC9q906WqeV92cBQ
https://youtu.be/x9TICkbp5ZI
https://youtu.be/G3e1EUe25Po


Modlete se také za hladký průběh jednání s úřady ohledně přestavby 
hornopočernického areálu, za jejich vstřícnost a otevřenost, kterou 
nemůžeme předpokládat jako samozřejmost.  
Scházíme se podle situace v menších skupinách nebo online, v neděli na 
bohoslužbách a v týdnu na komunitním čtení, kam se snažíme integrovat, 
každého, kdo projeví zájem. Online probíhá i vyučování základů 
křesťanství.  
Realizovali jsme i Velikonoční stezku, kterou nám dala k dispozici M. 
Kunstová a vedle Horních Počernic by se měla objevit i v místech, kde 
působí členové našeho sboru v Dubči, Dřevčicích a Zloníně.  
Jsme vděční za všechny, kdo se ve sboru zapojují do přípravy bohoslužeb, 
návštěv členů sboru a různých projektů, jako jsou setkání mládeže 
v Praze.  
Spojme se všichni v modlitbách za pandemii, abychom se mohli opět 
scházet osobně a prožívat dar společenství, který nám tolik chybí.  
Jaromír Andrýsek 
 
Slavkovce 
Prosíme o modlitby 
- za deti 
- za uzdravenie pre Jandove oči 
- za pandemickú situáciu 
- za to, aby sme sa mohli čo najskôr vrátiť fyzicky do zboru.  
Jarmila Nagyová 
 

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. 
Velikonoce jsou už v plném proudu. Minule jsem zmiňoval 
souvztažnost Velikonoc židovských a křesťanských. Při sederové večeři 
její účastníci vyznávají: „V každém pokolení je povinností každého Žida 
vidět sama sebe, jako by on sám vyšel z Egypta, jak je řečeno: Tohoto 
dne pověz svému synu, aby říkal: Jelikož tohle učinil Hospodin mně při 
mém východu z Egypta Svatý, jemuž žehnáme, nevykoupil pouze naše 
předky, ale s nimi vykoupil také nás, jak je řečeno. I nás vyvedl 
odtamtud, aby nás přivedl a dal nám tuto zemi, jak přísahal našim 
otcům.“  
Jde o logické vyústění, podobně jako například v příběhu Nicholase 
Wintona, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z 
okupovaného území Československa před transportem do 
koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného 
království. Po mnoha desetiletích na jednom setkání s Wintonem 
konferenciérka požádala ty, které tento muž zachránil, aby povstali. 
Povstal celý sál. Bylo to totiž setkání k poděkování tomuto zachránci. 
Mezi povstavšími byli i mnozí mladí lidé. Potomci oněch zachráněných 
dětí, kteří věděli, že kdyby nebyli zachráněni jejich rodiče, či prarodiče, 
že ani oni by tu nebyli.  
Stejně jako Židé a jejich národ bez záchrany z egyptského otroctví. Text 
sederové večeře pokračuje připomenutím povinností děkovat, opěvovat, 
oslavovat, vychvalovat, vynášet, slavit, žehnat a chválit Toho, kdo 
udělal pro naše předky a pro nás všechny tyto zázraky… Tím víc to 
platí pro nás. Ježíšova velkopáteční oběť neplatila jen pro Židy, či jen 
pro Ježíšovy současníky. Jeho smrt má univerzální dopad a vztahuje 
se tak i na nás. Protože nám chybí slova k vyjádření vděčnosti, pokusili 
se autoři sederového textu kumulací sloves zachytit aspoň něco 
z našeho postoje vděčnosti. Tam kde jsme se setkali se vzkříšeným 
Kristem, je i naší povinností ho oslavovat a děkovat mu za to, co pro 
nás udělal. Kéž i probíhající Velikonoce jsou pro nás dobou chvály a 
oslavy.  
Přeji vám, abyste je prožili nejen ve zdraví, ale i v radosti a pokoji. Na 
viděnou se těší                                                                       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 02.04.2021 

http://www.umc.cz/maranatha

