
Milé sestry, milí bratři, 

 

opět vás srdečně zvu ke společným setkáním prostřednictvím internetu, našich počítačů, 

notebooků a chytrých telefonů, kterých sice už máme pomalu „plné zuby“ a velmi rádi bychom 

se setkali osobně, podali si ruce, obejmuli se. Ale nakonec i čekání má svůj smysl. Tak vás zvu 

k účasti na dětské sobotní školce, (9:15 a 10:00 hod.) sobotní škole dospělých, (9:30 hod.) 

premiéra o velikonoční sobotě byla moc fajn, dále vás zvu ke společně prožitému závěru soboty 

s br. Romanem Buchtelem (19:00 hod.) a ke středečním modlitbám (20:00 hod.) Omlouvám se, 

že se tento týden z technických důvodů k modlitbám nebylo možné z žádného zařízení připojit. 

Již je zjednána náprava. Všechny odkazy ohledně připojení najdete na webových stránkách 

sboru: https://ceskatrebova.casd.cz.  

 

Celosvětová pandemie mnohé změní. Z ekonomického pohledu přehodnotíme řadu postojů 

i hodnot, toho, co potřebujeme k životu a bez čeho se obejdeme. Ze známého úsloví také víme, 

že „vše špatné je nebo může být k něčemu dobré!“ Asi nikdo z nás to špatné nemáme rádi, ale 

mnozí máme také zkušenost, že nás překonávání překážek a řešení problémů zocelí a posune 

vpřed. Proto můžeme i v době pokoronavirové očekávat několik zásadních změn, které budou 

prospěšné. To, co teď prožíváme, je obrovský zásah do zkušenosti lidí a tato zkušenost může 

být pro mnohé lidi výrazným předělem v uvažování. Vnímání ohrožení je všeobecné a sdílené 

prakticky všemi lidmi. Je jen málo lidí, kteří to tak nevnímají, drtivá většina lidí si závažnost 

situace a doby uvědomuje. Někdo se to snaží potlačit, ale vědomí nebezpečí sdílíme skoro 

všichni. 

 

Pravděpodobně se alespoň na čas řada lidí z různých důvodů tak trochu uzavře před okolním 

světem, myslím tím svět za hranicemi České republiky. O to silnější bude potřeba po 

společenství s vlastními rodinami, přáteli, kolegy, ale také u některých lidí potřeba po 

společenství s místními církvemi. Proč? Křesťanská společenství díky Bibli nesou vědomí 

hodnot, naději a zkušenost, že člověk, který není tak silný a stále vítězící, jak jsme si do nedávna 

mysleli, má možnost patřit někomu, kdo nás přesahuje svým vlivem, schopnostmi, silou 

a kdo k nám má osobní vztah. Ten někdo je Stvořitel člověka, přítel člověka, Bůh. Lidé budou 

mít své otázky a budou očekávat od nás křesťanů společné hledání odpovědí. Určitě ale ne 

odpovědi zjednodušené a povrchní. Osobní zkušenost křesťanů je sice těžko přenositelná, 

přesto ale v budoucnu může mít pro hledající lidi nemalou hodnotu. Potřeba sdílení nějaké 

pospolitosti a toho, že jsme všichni součástí něčeho širšího a vyššího je to, co můžeme očekávat 

jako důsledek současné situace. V tomto směru nastane posun v nahlížení některých/mnoha lidí 

na svět. Jsme připraveni? Modleme se za hledající, za lidi, kteří mají otázky po smyslu. 

Žijme se svým Bohem a dobře si pamatujme na své zkušenosti s Božím vedením, 

odpuštěním, ochranou, pomocí, nasměrováním. Bude se nám to zanedlouho hodit.  

 

Josef Cepl, kazatel sboru 

 


