
Milé sestry, milí bratři, 

jak asi sledujete, vláda od středy tohoto týdne umožňuje církvím konat bohoslužby do 15 
osob. Pro náš sbor, stejně jako na jaře, má smysl z mnoha různých důvodů začít 
organizovat bohoslužby v modlitebně, až bude možný počet účastníků alespoň 30 (PES, 
opatření Ministerstva zdravotnictví č. 3) Mezi zmíněné důvody patří opatrnost některých 
z nás po tak masivním rozšíření Covid-19 v podzimní druhé vlně, obtížnost dodržet ve 
shromáždění hyg. opatření u dětí atd. 

Tuto sobotu 21.11., jak Bůh dá, se budeme těšit ze společenství se Zdenou a Edou 
Miškejovými od 17:00 hod., v sobotu 28.11. s Karlem Farkačem a 5.12. s Radkem 
Jonczym. Dle možností s námi sobotu uzavírají ti, kdo jsou napsaní na rozpisu kázajících. 
Ale uvidíme, jak se situace s uvolňováním vládních opatření bude vyvíjet. Vždy budete o 
aktuálním vývoji informováni těmito dopisy. 
V úterý a středu příští týden budeme mít jakožto kazatelé své online shromáždění s 
hosty, Danielem Dudou, Petrem Húštěm, organizátorem festivalu UNITED a s Davidem 
Novákem, teologem a předs. Rady Církve bratrské. Zabývat se budeme těmito tématy: 
„Jak se připravit na službu v post-pandemickém světě,“ „Jak zapojit členy sboru do 
služby,“ „Chyběla lidem církev v době karant. opatření?“ (statistické údaje) „Korona-krize 
nebo korona-výzva?“ Minimálně se závěry témat vás, sestry a bratři, velmi rád 
seznámím. Prosím o modlitby za církev, aby se v současné době dokázala orientovat a sdílet 
Evangelium tak, jak církev, tedy nás členy 

vede Duch svatý a jaká je Hospodinova vůle. Každopádně, současná situace před nás 
staví různé výzvy. 
Obě části Bible kladou důraz na slovo. „I řekl Bůh….“ a „Na počátku bylo slovo…..“ 
Židovsko-křesťanská tradice je postavena na „slově“ a to jak psaném, tak vtěleném. Je 
postavena na přesvědčení, že slovo má význam, že tvoří realitu a naše porozumění realitě. 
Zároveň pokud ve vtělené Slovo věříme, nemusíme se bát mnoha slov, která jsou 
vypouštěna do éteru a která působí strach, úzkost a ve finále snižují význam „slova“. 
Koho ale neovládá strach, ten je hůře manipulovatelný, protože strach mu nevypíná 
mozek a schopnost úsudku. Přál bych si, abychom díky vtělenému Slovu dokázali 
rozpoznat, na jakých slovech záleží a jaká slova jsou mimo. Přijměme zodpovědnost za to, 
která slova pouštíme dál. Slova mají moc i když se to leckdy tak jevit nemusí… Mají větší 
moc a vliv, než si někdy připouštíme. 
  

Josef Cepl, kazatel sboru  
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