
Milé sestry, milí bratři, 

 

pozítří budeme prožívat třetí sobotu v pořadí bez společné bohoslužby. Opět budeme se svými 

rodinami, či sami nebo propojeni sledováním připravených bohoslužeb prostřednictvím jejich 

internetového vysílání. Členové českotřebovského sborového výboru tento týden diskutovali 

možnost našeho propojení aplikací Skype, která mimo jiné umožňuje videohovory, hlasové 

hovory atd. Kdo tedy máte přístup k internetu, jste srdečně zváni ke společnému zakončení 

soboty 28.3., 18:30 hod. K této formě společenství zvu vás, sestry a bratry z Chocně a Svitav. 

Jsme spolu v této oblasti jednou rodinou. Jak se připojit, to nám sdělí br. Míra Fogl, kterému 

velmi děkuji! Budeme spolu naslouchat biblickému textu, budeme se spolu modlit a také bude 

prostor pro sdílení. Třeba o tom, jak jsme sobotu prožili, jak prožíváme současnou dobu, z čeho 

můžeme mít i v těchto dnech radost, do jaké činnosti v rámci možností se zapojit. V této 

souvislosti velmi děkuji těm, kdo se tvořivě pustili do šití roušek, kterých je stále nedostatek. 

Mám radost, že si poskytujeme vzájemnou podporu, třeba telefonátem, děkuji každému za 

projevovanou vděčnost zdravotníkům, prodavačkám a dalším. I úsměvem lze dát najevo 

sounáležitost a poděkovat za službu. 

 

„Tehdy řekne král těm po pravici: “Pojďte požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je 

vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste 

mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne….“ Mat 25/34,35 

 

Až Ježíš Kristus přijde znovu na svět v celé své moci a slávě, pak budou mnozí první posledními 

a poslední prvními; populární hvězdy, které uváděly do varu tisíce a tisíce svých diváků 

a posluchačů, křiklouni všech možných typologií budou zcela zapomenuti. A třeba i mnozí 

političtí a náboženští vůdcové věhlasných jmen budou odhaleni jakožto soběstřední podvodníci. 

A naopak mnozí, kterých si pro jejich obyčejný život a obyčejnou službu druhým nikdo ani 

nevšimnul, budou těmi požehnanými a vítanými v Božím království s poznámkou Ježíše: 

„Království je (právě) vám připraveno (už) od založení světa. Ne, nesoudím kdo bude a nebude 

na Nové zemi, jen přemýšlím nad biblickým textem. 

 

Službou je i přímluvná modlitba za ty, kdo v současné době slouží nemocným a tím riskují své 

vlastní zdraví. Službou je modlitba za již nemocné a děkovná modlitba za již uzdravené. 

Modleme se a věřme. Ať je pro nás Ježíš „VELKÝM“ v naší mysli i v našich citech. Tak tedy: 

Jak velkým je pro mě Kristus? Jak blízko je Kristus mému každodennímu životu? 

 

Josef Cepl 


