
„Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho“ milé sestry, milí bratři. 
Velmi pozvolna dochází k rozvolňování karanténních opatření, ale jak už jsem vám psal, 
v našem sboru dává z různých důvodů smysl zahájit bohoslužby až bude možné 
shromáždění 30 osob. Pokračujeme tedy v našich online programech (DSŠ 9:30 a 10:00 
hod., SŠ 9:30, ukončení soboty 17:00 hod.) 

Tuto sobotu 28.11. uzavře zamyšlením br. Karel Farkač, příští sobotu 5.12. br. Radek 
Jonczy. Ten bude 5.12. ve virtuálním prostoru i s dětmi, upřesnění napíši v příštím 
dopise. 
Vzhledem k tomu, že se již může setkat (mimo bohoslužbu) ve vnitřních prostorách 6 
lidí, bude pokračovat ve své práci jmenovací výbor našich sborových voleb. Setkáme se v 

pondělí 30.11. od 16:00 hod. Členové jmenovacího výboru promýšlejí potřeby našeho 
sboru i z hlediska delší perspektivy. Budeme si klást otázky po smyslu existence 
sborového společenství pro jeho členy a pro lidi, žijící v České Třebové a okolí. Jakou 
církev chce mít Ježíš, její hlava, ve Smetanově ulici? Chceme, aby hledání odpovědí na 
tyto otázky ovlivnilo výsledek naší práce. Prosím, modlete se za to spolu s námi, členy JV. 
Jak jsem vám v minulém dopise psal, tento týden jsme měli online kazatelské 
shromáždění. Mimo jiné zaznělo: „Ježíš dává naději. Křesťanská naděje je pro všechny 
lidi, když to není naděje pro všechny, není to naděje. Jsme povoláni k tomu, abychom 
naději zprostředkovávali. V současné době, ačkoliv to nechceme, můžeme druhé lidi 
nakazit novým koronavirem, ale 
můžeme je také nakazit nadějí, můžeme být požehnáním pro lidi, kteří ztrácejí své jistoty 
a tím i naději. Apoštol Pavel píše v ep. Římanům (15/13) o Bohu naděje. Ježíš povýšil 
naději na primární ctnost. Naděje otevírá budoucnost. Modlitebny máme zavřené, ale 
sbory žijí dál ve svých členech. K šíření naděje, kterou jsme od Krista přijali, modlitebny 
nepotřebujeme. 
Naděje není závislá na tom, jak se nám daří. Ať z nás naděje přetéká k lidem kolem nás. 
K lidem, kterým zatelefonujeme, napíšeme e-mail, sms, k lidem, s kterými hovoříme.“ 
(Pokračování příště) 

Josef Cepl, kazatel sboru  
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