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

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. 
J 13,35 

Vítáme Vás v našem sboru 
2 video Choreografie "Sama" https://youtu.be/G3e1EUe25Po  

11. duben  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. 

káže: Pavel Hradský 

Bohoslužba 09:00hod a 10:15hod 

Bohoslužba online 09:00hod 

Sk4,32-35; Ž133; 1J1,1-2,2; J20,19-31; Mt28,1-10 
   

 Bohoslužbu můžete sledovat online nebo ze záznamu na 
• Poslední kusy DENNÍHO ČTENÍ 2021 v prodeji. Cena 40,-Kč adrese:  

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

BIBLICKÉ TEXTY DLE PERIKOP 
 

Sk3,12-19; Ž4; 1J3,1-7; Lk24,36b-48          18.04. 
BOHOSLUŽBY Sk4,5-12; Ž23; 1J3,16-24; J10,11-18          25.04. 

• Bohoslužby – v neděli se uskuteční dvě bohoslužby, 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. 

Sk8,26-40; Ž22,26-32; 1J4,5-21; J15,1-8          02.05. 
Sk10,44-48; Ž98; 1J5,1-6; J15,9-17          09.05. 
Sk1,1-11; Ž47; Ef1,15-23; L24,44-53 Nanebevstoupení Páně   10.05. 

Narozeniny 

15.04. Anna Jindrová 16.04. Martin Hlava    

Oslavencům gratulujeme a přejeme Boží požehnání. • 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 

Sborové příjmy od 03.04.2021 – 09.04.2021  

Desátky, dary: 2.400,-Kč   Sbírka na Diakonii ECM: 

6.820,-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. 

OZNÁMENÍ 

• FARNÍ KONFERENCE se uskuteční ve středu 14.4.2021 od 

17:00hod. Pokud se chcete zúčastnit je potřeba se předem domluvit 
na účasti na tel. 739 660 263 nebo na e-mailu maranatha@umc.cz   

Modlitby ECM • PAPRSEK pro potěšení a povzbuzení s námi sdílí dvě videa z jejich 
vlastní tvorby, která vznikla v období karantény Praha - Agape 

V Praze žije více než sto tisíc rusky mluvících emigrantů, a proto 
prosíme podpořit náš sbor Agape v modlitbách za naše 

spoluobčany. Prosíme o modlitby za evangelizaci mezi našimi 
spoluobčany, za sbor Agape, za členy našeho sboru, za naše rodiny 

a za rozvoj a vliv našeho sboru v Praze 

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 

Prosíme o modlitby za službu mládeži a dětem, za programy a 

tábory pro mládež.                                                            Lev Shults 

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


Trnava  sboru na tento virus nezemřel. Není to úplná samozřejmost. 

Přestože mnohá omezení budou trvat dále, rozhodli jsme se, že se od 
Velikonoc scházíme k nedělním bohoslužbám tak říkajíc naživo. Jak 

víte, jsou dvě bohoslužby po sobě s tím, že první je zároveň v online 
přenosu. Ti, kteří přišli, byli vesměs nadšení, že mohou být spolu 

a spolu se svým Pánem. Společenství je totiž nezbytným prvkem 
křesťanské víry. Jsme v situaci, podobné té jarní. Tehdy i přes 

konec omezení, dlouho trvalo, než jsme si zvykli do sboru přicházet. 
Poslechnout si bohoslužbu doma u kafe je přijemnější a 

bezstresové. Uvidíme, jak se nám povede tentokrát určitý zvyk 
pohodlnosti překonat. Chtěl bych vás povzbudit, abyste v neděli 

přišli i vy ostatní. Není třeba se bát, že obsadíte místo jiným. Zatím 
jen tuším, že Pán Bůh s námi chce něco nového dělat a dělá (to 

nemá být agitace).  Záleží ale (jako vždy) na naší reakci. Je třeba 
dobře rozeznat, jestli máme objektivní, nebo subjektivní důvody, 

proč přijít do sboru nemůžeme. Některým obavám plně rozumím. 
Některým moc ne.  

Vďaky: 
- niektorí členovia prekonali Covid 19 (niekto ľahko iní s prí-

znakmi); 
- za ochotu a spoluprácu pri vysielaní bohoslužieb;  

- členovia sa vzájomne povzbudzujú komunikáciou;  
- za mládež, ktorá aktívne slúži počas pandémie. 

Prosby: 
- za skoré obnovenie bohoslužieb; 

- posilnenie a povzbudenie členov, ktorí sú osamotení; 

- zmocnenie konať Božie dielo aj počas obmedzení a hľadať mož-

nosti ako slúžiť.                                                          Luboš Tagaj 

 

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.   

Ve středu bude Farní konference. Již jste dostali zprávy. Je jich 
tolik, že si uvědomuji, že člověk už musí mít pořádnou chuť se do 

jejich čtení pustit. Některé jsou velice obsáhlé. Věřím ale, že to stojí 
zato. Možná podle toho poznáme, jak velký je „náš svět“. Zajímá mě 

jen moje skupinka, či moje služba? Nebo do mého obzoru patří celý 
sbor? Nebo dokonce i nějaké služby, které se sborem přímo 

nesouvisí? Jak se na životě sboru podílím? Co mi leží na srdci a co 
bych rád změnil? J. Wesley měl velké srdce a prohlásil, že celý svět 

je jeho farností. Asi je nám to vzdálené (mně také), ale i proto 
vkládáme do Íčka témata modliteb za země světa. Vždyť i naše 

církev existuje snad na všech kontinentech. Tak už končím se svým 
„hlasitým“ přemýšlením. Záleží na mně i na vás, jestli bude Farní 

konference schůzí, či shromážděním Božího lidu k Jeho slávě.  

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. 

Přeji vám požehnané dny, pokoj, radost a zdraví. Na Vršíčku jsme 

ve čtvrtek mimo jiné slyšeli: Poznal jsem, že není pro člověka nic 
lepšího, než se radovat a konat v životě dobro (Kaz3,12). Kéž máme 

milost pro oboje.                                                                Váš farář  
Farářův notes  

 

E-mail: maranatha@umc.cz, web: www.umc.cz/maranatha;  
Milí přátelé. https://www.facebook.com/maranathaumc/ 
Srdečně vás zdravím ve jménu Pána Ježíše v době, kdy počty 
nakažených pomaličku klesají a chystá se částečné rozvolnění. 

Nevíme na jak dlouho, ale díky Bohu za ně. Také za to, že nikdo ze 

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

Vyšlo dne 09.04.2021 

http://www.umc.cz/maranatha

