
Milé sestry, milí bratři,  

 

zdravím vás slovy 126 Žalmu: „Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země! 

Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním 

však přijde, až ponese snopy.“  

 

Že pokračujeme online programy nemusím jistě připomínat https://ceskatrebova.casd.cz/ Na 

závěr soboty od 17:00 hod. budeme mít online společenství s Aničkou a Mikulášem 

Stehlíkovými, Kolja poslouží duchovním zamyšlením. Příští sobotu 23.1. navečer, poslouží Jan 

Vojvodík místo plánovaného dopoledního kázání.  

 

Tuto sobotu 16.1. od 15:00 hod. ale budeme mít ještě další možnost k připojení, zejména naši 

Pathfindeři a rodiny s dětmi. Klub Pathfinder připravuje v Českém sdružení ve spolupráci 

s HopeTV iMúzičku. Bude se jednat o zhruba 2hodinový pořad, moderovaný Honzou 

Matouškem a složený z 12 příspěvků jednotlivých oddílů. Můžete se na něj on-line (nebo 

později) podívat zde: https://youtu.be/i7nEkjOHEhM Online přenos - 

FB:   https://www.facebook.com/KlubPathfinder/   Připojení účastníci se nemusí jen dívat, mohou 

i reagovat na FB nebo Youtube. Zapojené oddíly budou do vysílání vstupovat živě. 

 

Minulý rok byl komplikovaný karanténními opatřeními v důsledku nového koronaviru. Přesto 

máme za co Pánu Bohu děkovat a mít radost. Obrátil se na mě kronikář města Česká Třebová 

s žádostí, abych mimo jiné popsal aktivity českotřebovského sboru, na co se sbor především ve 

svých programech zaměřuje atd. Pokud jde o to, co jsme mohli z Boží milosti tvořit, nakonec 

toho v rámci problematického loňského roku nebylo až tak málo. Když jsem si to sepsal 

a Liduška Rašnerová doložila fotografiemi, vlastně to byl „dlouhý“ seznam.  

 

Posuďte sami: Novoroční bohoslužba, Tříkrálový koncert, bohoslužba se zaměřením na naše 

spoluvěřící z Ukrajiny, sborová dovolená, sborový táborák u Zbořilových, tábor Pathfinderů, 

zpívání a blahopřání v Domově seniorů při příležitosti jubilea Alenky Filipovové, bohoslužba 

vděčnosti, svatební bohoslužba Štěpánky Hermanové a Nikolase Karmáška, vítání miminka, 

Jasmínky Slyvkové. V Chocni jsme uskutečnili setkávání nad Biblí v naše čtvrtky, ve 

svitavském sboru totéž ve dvou skupinkách. Chvála Bohu za tyto využité možnosti. Jejich výčet 

není úplný (pravidelné online programy, schůzky Pathfinderů, byť jich nemohlo být jako 

obvykle…….) Můžeme mít radost, máme být za co vděčni. 

 

Zároveň se modlíme za nemocné nebo členy v karanténě, modlíme se za naši společnost, která 

prožívá složité období. 

 

Josef Cepl 

 

V České Třebové 14.1. 2021 
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