
„Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu 

mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velebte Hospodina se mnou, 

vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, 

čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. Tento ponížený volal 

a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem 

těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který 

se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. 

I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.“ Žalm 

34/1 - 11 

 

 Milé sestry, milí bratři, milí přátelé českotřebovského sborového společenství, pokud se 

v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru nic zásadního nezmění, nebudeme se 

moci scházet k sobotním bohoslužbám do 11.4. t.r., včetně. Je to pro nás nezvykle dlouhá doba. 

Máme ale radost z toho, že jsme mnozí propojeni dle svých možností telefonicky, e-maily, sms zprávami 

a jinými komunikačními možnostmi. Těchto prostředků někteří využíváme i k modlitbám ve dvojici, či 

více osob, ačkoliv jsme od sebe fyzicky vzdáleni. Nová situace nás vede k netradičním formám 

prožívané sounáležitosti a jak někteří z vlastní zkušenosti říkají, ozvláštňuje a oživuje náš duchovní 

život, „zaběhnuté rituály.“ 

 Kromě popsaného budeme také aktualizovat webové stránky sboru, proto vyzýváme vás, kdo 

máte internetové připojení, abyste stránky sledovali. Najdete nejen aktuální informace, ale i povzbuzení 

Božím slovem, různé odkazy, praktické rady apod. Tedy i sborový web je nástrojem naší komunikace, 

podporuje také vědomí naší vzájemné sounáležitosti, že k sobě patříme, že nejsme sami. Stránky 

www.ceskatrebova.casd.cz slouží i veřejnosti. Kromě sborových stránek máme možnost zejména 

v sobotu prožít domácí bohoslužbu prostřednictvím internetového vysílání např. na adresách: 

www.bohosluzbyonline.cz nebo www.sborvinohrady.cz/online.php. Tyto sbory budou pořádat 

bohoslužby zejména pro účely možnosti internetového připojení z domácností. Dále je možné využít 

např. program pro děti na HopeTV.cz  Radek Jonczy, „Příběhy pro děti“ (7 povídání…..) nebo pro 

mládež tamtéž, Václav Vondrášek „Příběhy speciál.“ 

 Sestry a bratři, chce-li někdo z vás vytvořit virtuální komunikační skupinu, např. v rámci 

běžného času, který za normálních okolností trávíme studiem úkolů sobotní školy a domluví se se svými 

protějšky, kteří mají stejný zájem, je to samozřejmě možné, ale musí si zorganizovat sám. Pokud taková 

skupina vznikne, prosíme, poskytněte tuto informaci tajemníkovi sboru, Mírovi Foglovi, který se postará 

o zveřejnění sboru. 

 Členové sborového výboru prosí, aby se komukoliv z nich ozval každý, kdo potřebuje nutnou 

praktickou, či pastorační i psychickou podporu a pomoc nebo aby se ozval ten, kdo o někom takovém 

ví. Předně kazatel je pro tyto účely k dispozici, ale jistě dle možností i ostatní členové sboru a to v rámci 

aktuálně platných hygienických opatření, nařízení a doporučení vlády. Jde o pastorační podporu v této 

nesnadné době, byť třeba jen telefonicky, ale i o naprosto praktickou pomoc, jakou jsou nejnutnější 

nákupy potravin, zboží osobní hygieny, či doprovod k lékaři, je-li nutné jeho pomoc vyhledat.  

 Děkujeme za vaše porozumění tomu, že se chceme chovat jako zodpovědné společenství. 

Prosíme, buďme vytrvalí v modlitbách za všechny zranitelné skupiny obyvatel, které pandemie 

koronaviru ohrožuje, za moudrost pro vlády, za sílu a zdraví pro ty, kdo nemocné léčí a ošetřují. Prosíme, 

buďme tady pro ty, kteří zažívají strach a povzbuzujme je. Buďme těmi, kteří brání šíření poplašných 

zpráv. Buďme lidmi, kteří dalším lidem z našeho okolí dávají naději, kteří srozumitelně sdělují, co pro 

nás znamená obsah výše citovaného žalmu. Ukazujme ve svých vlastních rodinách a lidem, s kterými 

se stýkáme, jak žije a jak jedná autentická důvěra v Boží pomoc a milost. České sdružení CASD vyzývá 

ke společným modlitbám z našich domovů každý den v 6:30 hod. nebo ve 21:30 hod. 

 „Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za 

naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha Otce. Jemu buď 

sláva na věky věků. Amen. “ Gal 1/3-5 
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