
Milé sestry, milí bratři, 

 
právě prožíváme modlitební týden naší církve, kdo má možnost, zvládá časově a chce, 

připojuje se online každý den od 19:00 hod. Zcela jistě by bylo daleko lepší, kdybychom 
se mohli setkávat osobně, sdílet společenství a spolu se modlit. Pro povzbuzení vás 
všech, kdo tyto řádky čtete, píši, že i setkávání prostřednictvím internetu jsou 
požehnaná, Ježíš je „uprostřed“ nás. Je příjemné v tom nejlepším slova smyslu nahlížet 
každý den do jiné domácnosti toho, kdo konkrétní večer modlitební společenství vede. 
Je obohacující, jak každý téma daného dne uchopí, dokonce se můžeme připojit i 
zpěvem, pro jistotu s vypnutým mikrofonem svého počítače Rádi zpěv přenecháváme 
sólistům, kteří nás vedou. 
 
Je velkou radostí, že se nás dle našich možností připojuje relativně hodně, nejen 
Třebováci. Na druhou stranu vím o tom, že se mnozí setkáváte v rámci svých rodin a to 
není „jen“ ve své rodině, je to skvělé, je to dobře a Bůh vašemu rodinnému společenství 
žehná, včetně setkávání s vašimi dětmi. Přednášky modlitebního týdne si čtou i 
jednotlivci z našich sborových společenství, sami se modlí. I oni vnímají Boží blízkost a 
požehnání. Chápou současná karanténní opatření, ale mnozí by dali přednost setkávání 
s ostatními, tak si alespoň telefonujeme. 

Modlitební týden uzavřeme v rámci našeho už tradičního zakončení soboty, tedy tuto 
sobotu 14.11.od 17:00 hod. Prosím, přemýšlejme o tom, čím nás letošní modlitební týden 

obohatil, jak jsme vnímali jeho jinakost při setkáváních ve virtuálním prostoru? Čím/kým 
jsme byli osloveni? Učinil tento týden někdo z nás nějaké rozhodnutí? Vedla nás 
konkrétní myšlenka, 
biblický text z přednášek k nějaké změně (třeba jen ke změně pohledu na…)? V čem 
křesťanský životní styl přispívá ke kvalitě života? Je životní styl evangelizací, misií? Jak? 
I o těchto otázkách budeme v závěru soboty společně diskutovat, sdílet své pohledy, 
zkušenosti, výzvy. 
 
Asi nemusím připomínat, že i tuto sobotu 14.11. budou dětské sobotní 
školky (9:30 a 10:00 hod.) Sobotní škola dospělých (9:30-10:30) Opět od 14:00, jako 

minulý týden na https://www.youtube.com/hopetvczech budeme mít možnost 
vyslechnout zkušenosti z tohoto modlitebního týdne od našich spoluvěřících z České i 
Slovenské republiky. A pak od 17:00 hod., jak už je uvedeno výše, uzavřeme nejen 
sobotní den, ale i tento modlitební týden.  
 
Těšit se můžeme i na společenství s Miškejovými a to při ukončování 
soboty 21.11. od 17:00 hod. Zdena a Eda přijali naše pozvání. 

Z přednášek MT: „Díky Bohu, že následujeme někoho, kdo zná cestu! Ježíš se dívá na 
dezorientovaného a ztraceného člověka a říká: “Já jsem tou cestou. Pouze mne následuj“ (viz 
Jan 14/6). A očekává, že ten, kdo ho bude následovat, „bude žít jako Ježíš“ (1 Jan 2/6). 
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