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

J 13,35 

Vítáme Vás v našem sboru 
 

10. říjen 

káže: Petr Konopík 

Bohoslužba 09:00hod 

 

 

BOHOSLUŽBY 

• Bohoslužby v neděli od 09:00hod.  

• Biblické hodiny ve středu od 17:00hod  

• Bohoslužba s VP a společným obědem ve čtvrtek od 12:00hod.  

• Modlitební setkání v úterý od 08:15 hod v kostele a v neděli 
18:00hod, každý u sebe doma  

• Bohoslužby online – 24.10. můžete sledovat bohoslužbu i online na 
odkazu:  
https://www.youtube.com/results?search_query=marek+kolouc

h+bohoslu%C5%BEby 
 

OZNÁMENÍ 

•  V rámci EKUMENICKÉHO TÝDNE MODLITEB 24/7 se uskuteční 
10.10. Večer chval (CB Plzeň, Doudlevecká 31) 18:30hod 

• SETKÁNÍ O DIAKONICKÉ PRÁCI A DIAKONÁTU ECM se uskuteč-
ní v sobotu 16.10.2021 v ECM Plzeň 1 – Lochotín. Bližší info nalez-
nete na nástěnce nebo v kanceláři sboru. Pokud se budete chtít zú-
častnit je potřeba se předem přihlásit což je možné buď v kanceláři 

sboru nebo vám zašleme odkaz na přihlášku online. 

• PAPRSEK – Srdečně vás zveme na představení s názvem O radosti, 
které proběhne 17.10.2021 od 17 hodin v KD Šeříková. Budeme po-
těšeni Vaší přítomností. Na akci je nutné se prokázat negativním 
testem, očkováním nebo prodělaným covidem v uplynulých 180 
dnech. Děkujeme za pochopení. 

• BESÍDKA - Besídkáři zvou všechny školní děti a dorost dne 
23.10.2021 od 13.00 hodin do našeho sboru ke hraní deskových her 
(pod vedením Marka Koloucha a Dana Konopíka), ale i další odpo-
lední a večerní aktivity s přespáním v kostele. Zájemci o tuto akci se 

přihlásí do 22.10.2021 na telefon: 775 973 441 nebo e-mail: helus-
ticka@seznam.cz Následně se dozvíte podrobnější informace k plá-
nované akci. Za tým besídkářů Helena Severová 

• Oslava 100+1 let ECM se uskuteční 6.11.2021 v Ústředí ECM Ječ-
ná 19, Praha. Vzhledem k případné koordinaci společné cesty pro-
síme zájemce, kteří se chtějí zúčastnit, aby se nahlásili v kanceláři. 

• Služby – hledáme dobrovolníka, který by si vzal na starosti spravo-
vání sborových web stránek, bližší informace v kanceláři sboru 

•  
BIBLICKÉ TEXTY DLE PERIKOP 

Jb23,1-9.16-17; Ž22,2-16; Žd4,12-16; Mk10,17-31  10.10. 
Jb38,1-7(34-41); Ž104,1-9.24; Žd5,1-10; Mk10,35-45 17.10. 
Jb42,1-6.10-17; Ž34,2-9(20-23); Žd7,23-28; Mk10,46-52 24.10. 
Rt1,1-18; Ž146; Žd9,11-14; Mk12,28-34   31.10. 
      

NAROZENINY 
12.10. Ilona Jehličková  

oslavenkyni gratulujeme a přejeme Boží požehnání. 
 

OBČERSTVENÍ PO BOHOSLUŽBÁCH 
10.10. Míra Klička  17.10. dorost 

 
SBÍRKY 

10.10. sborové potřeby – energie 
 

Sborové příjmy od 01.10.2021 – 08.10.2021 
Desátky, dary: 4.230,-Kč        Sbírka na výtah: 3.512,- Kč 
       
Do sbírek můžete přispívat v hotovosti, na stejný účet jako desátky a 
dary s VS 20 nebo pomocí QR kodu 

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 nových ľudí, aby prichadzali. 
Zuzana Hippová 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=marek+kolouch+bohoslu%C5%BEby
https://www.youtube.com/results?search_query=marek+kolouch+bohoslu%C5%BEby
mailto:helusticka@seznam.cz
mailto:helusticka@seznam.cz


Mikulov 
Modlíme se za nemocné z naší farnosti. Kéž je Pán posílí a zachová 
jejich víru. Kéž mohou hmatatelně zakoušet Boží blízkost. 
Modlíme se za moudrost, jak naložit se sbírkou na krupobití/tornádo. 
Kéž poslouží potřebným k obnovení jejich naděje a chvále Boží. 
Modlíme se za mládež a dorost, která hledá svoji „tvář“. Je nás málo, 
mnozí studují daleko… Kéž nás Pán spojí dohromady i v lásce k němu 
ve společné službě. 
Modlíme se za probuzení nových služebníků – zejména mužů.  
Ctirad Hrubý 

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 době prázdnin 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.  
Prosme za všechny, které zasáhlo tornádo a krupobití a děkujme za ty 
kdo jsou ochotni pomoci těmto lidem. 
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. 
Právě jsem vypnul „Superdebatu“, v níž předsedové politických stran 
mluvili o svých volebních plánech. Ne že by to nebylo zajímavé, ale více 
to bylo vyčerpávající. Nejhorší je asi to, že každá strana má z mého 
pohledu nějakou pravdu a něco mi přijde zase scestné. Také kultura 
projevu není příliš vysoká. Politici si skáčou do řeči, ale je to proto, že 
potřebují reagovat na lži svých oponentů z jiných stran. Bez tohoto 

postupu by toho asi moc neřekli, přestože paní Vítovská dělá, co umí. 
Jen málo odpovědí na konkrétní otázky je zase konkrétních. Každý si 
tak může najít nějaké záchytné body, které mu potvrdí, že se ve své 
volbě rozhodl správně. Přesto je dobré k volbám jít. Už proto, abychom 
si vyrazili z rukou povolební alibi, jak to ti voliči špatně rozhodli.  
Už ten fakt, že se mohu sám svobodně rozhodnout, koho chci volit, 
nebyl vždy samozřejmý. Pamatuji si, jak jsem kdysi ležel v nemocnici s 
přeraženými chodidly a s dost velkými bolestmi. Právě ten den, kdy se 
mi úraz stal, byly volby. Aniž jsem o cokoli žádal, přišla až k mé posteli 
volební „delegace“ s urnou a jedním volebním lístkem, protože mi 
nechtěli upřít výsadu volit tu jedinou správnou stranu.  
Je dobré, vážit si některých věcí, které dnes považujeme u nás za 
samozřejmé, ačkoli nedaleko od nás zdaleka samozřejmé nejsou. Ať 
volby dopadnou jakkoli, budou obrazem celého národa. Panuje zde 
přímá úměrnost. Vláda nemůže mít jinou úroveň, než je úroveň 
národa. Přesto jako křesťané nesmíme házet flintu do žita a podrobit se 
skepsi. Jaká byla asi vláda za císaře Claudia a Nera, to si asi umíme 
trochu představit. Pro normální lidi nic moc. Pro křesťany hrůza. 
Nemůžeme jejich dobu vůbec srovnávat s naší současností. Přesto 
Pavel napíše Timoteovi: „Na prvním místě žádám, aby se konaly 
prosby, modlitby a přímluvy za všechny lidi, za vládce a za všechny, 
kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v 
opravdové zbožnosti a vážnosti.“ (1Tim2,1-2)  
To je úkol vlády. Má podporovat pokoj. Ať vyhraje tvoje strana, nebo ta, 
kterou nemůžeš vystát, není nic ztraceno. Stále bude platit i pro nás 
Pavlova žádost, abychom se za tu novou vládu vytrvale modlili. Protože 
„kdo ví“. 
Joel 2,13-18: Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, 
svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš 
milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Kdo ví, nepojme-li ho opět 
lítost a nezanechá-li za sebou požehnání…   
                                                                                              Váš farář 
 

 
Bohoslužby v následujícím týdnu 

12.10. úterý    08:15hod – modlitební setkání 

13.10. středa  17:00hod – Biblická hodina: káže Pavel Hradský 

14.10. čtvrtek  12:00hod – Bohoslužba s VP a společným obědem 

17.10. neděle  09:00hod – Nedělní bohoslužba; káže: Petr Vaďura 
                                                                                                                                                                                       

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 8.10.2021 

http://www.umc.cz/maranatha

