
Pastorační dopis „Bohoslužby pokračují“ 

 

Milé sestry, milí bratři, 

 

po karanténní pauze jsme s velkou vděčností Hospodinu v sobotu 16.5. prožili bohoslužbu 

a stejným způsobem budeme v bohoslužbách, tedy bez sobotní školy pokračovat vždy od 10:45 

hod. i další dvě soboty v květnu (23. a 30.5.) Zda bude SŠ od června ve standartním čase 

a formátu nebo jinak, či ještě nebude, záleží na zájmu těch z nás, kdo se budeme účastnit 

květnových bohoslužeb. Při nich a zvláště té 30.5. se na toto téma bude ptát starší sboru br. 

David Horák. Prosím, jemu nadále dávejte vědět, (sms na tel.: 608 207 277 nebo e-mailem: 

d_horak@yahoo.com) zda se bohoslužby v danou sobotu budete účastnit. Děkuji! 

 

Na základě rozhodnutí sborového výboru, vzhledem k současné situaci a na doporučení 

Českého sdružení CASD bude, jak Pán Bůh dá, nejbližší bohoslužba Večeře Páně v zářijovém 

termínu. Je ale možnost prožít Večeři Páně individuálně, nikoliv jako alternativu k tomu, co 

píši v předchozí větě, ale pro Ty, kdo se nemohli účastnit Večeře Páně i v době před 

karanténními opatřeními (dlouhodobá nemoc……) Individuální Večeři Páně lze po domluvě 

s kazatelem prožít kdykoliv.  

 

Nadále z našich online shromáždění pokračují dětské sobotní školky, SŠ dospělých a závěry 

sobot. Minulou sobotu nás večer od 19:00 hod. obohatil oslovením Jan Vojvodík, tuto sobotu 

23.5. to bude Tomáš Staš (viz odkazy na webových stránkách sboru.) 

 

Když prožíváme těžkou životní situaci nebo je společnost v jakémkoliv ohrožení, jaké jsme 

například prožívali nyní, lidé hledají naději. V březnu 2020 vyšel v New York Times článek 

italského žurnalisty Ferraresiho: “Svěcená voda není desinfekce na ruce a modlitba není 

vakcína… Pro věřící je však náboženství základním zdrojem duchovního uzdravení a naděje. 

Je to lék na zoufalství, který dodává psychologickou a emocionální podporu, pro duševní 

pohodu tolik nezbytnou. Je také lékem na samotu, na kterou lékaři poukazují jako na jedno 

z nejznepokojivějších témat dnešní doby ve vztahu k lidskému zdraví.“ 

 

Pro nás křesťany je Hospodin, Boží Syn a Duch svatý s jeho slovem, základem smyslu života. 

Hospodin dává naší existenci smysl, Hospodin ve svém Synu je naší nadějí. Děkujme mu za to, 

děkujme za jeho milost! 

 

Josef Cepl, kazatel sboru 
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