
Milé sestry, milí bratři, 

 

včerejší sborový výbor rozhodnul v horizontu všech zbývajících prosincových sobot 

a soboty 2.1. 2021, bude-li platit 3 stupeň PES MZ, že bude v modlitebně jak SŠ, 

tak bohoslužba, vše v obvyklých časech. To znamená, že tuto sobotu 12.12. bude po 

SŠ bohoslužba Večeře Páně, vysluhovaná, co se symbolu vína týká, v jednotlivých 

malých kalíšcích.  

 

Dětská SŠ bude až do soboty 2.1. 2021, včetně, pouze v online formě jako dosud.  

 

Online SŠ dospělých bude tuto sobotu 12.12. naposledy.  

 

Online setkávání k zakončování sobot od 17:00 hod. bude stále pokračovat až do 

soboty 2.1. Tuto sobotu 12.12. budeme mít opět hosta, br. Pavla Tatara, který v minulosti 

sloužil našemu sboru jakožto kazatel. 19.12. to bude br. Roman Buchtel, 26.12. br. Josef 

Cepl, 2.1.21 br. Libor Beneš. 

 

Jak „to bude“ po 2.1.21 budeme řešit dle aktuálního vývoje epidemiologické situace. 

Kdo tedy chcete a můžete, přijďte, modlitebna bude v sobotu otevřená. Stále sice platí, 

že můžeme obsadit kapacitu modlitebny místy k sezení do 30%, ale vzhledem 

k pochopitelné opatrnosti nás členů, v kontextu současné situace, předpokládáme, že se 

vždy do této kapacity vejdeme, aniž by kdokoliv musel svou účast hlásit do předu. 

Samozřejmostí jsou ostatní hyg.opatření přítomných osob v modlitebně, viz minulý 

dopis. 

 

(Pokračování tématu z kazatelského online setkání k zamyšlení, poslední část): 

Společnost se nejen u nás stále více polarizuje. Lidé se vůči sobě vzájemně názorově 

velmi vyhraňují. Nesouhlas s druhými lidmi se velmi radikalizuje, např. i v pohledu na 

vakcínu proti nemoci Covid a vůči nepřebernému množství dalších témat. Zastánci 

různých názorových proudů vidí nepřátele v těch, kdo zastávají odlišné postoje. Vůči 

těmto jevům není imunní ani církev, ve které dochází ke štěpení vztahů, „nálepkování“ 

a snaze isolovat se do názorově shodných skupin. „Přece ten s odlišným názorem, 

pohledem, postojem, zkušeností, je podezřelý……“  

Není vedena diskuse, dochází k rozdělování církve do postojově shodných skupin. Když 

spolu lidé nediskutují, nekomunikují, ohrožuje to společenství. Buďme trpěliví 

s druhými, více si naslouchejme, diskutujme, komunikujme, pěstujme společenství na 

jednom podstatném základu, na Ježíši Kristu. Jsme obdarovanými lidmi, služme dary 

Ducha. Tvořme spolu ve sborovém společenství, tvořme spolu pro lidi mimo církev. 

Modleme se spolu. Čtěme Bibli spolu v malých skupinkách, pozvěme do nich své 

známé. Přijměme odlišnost a různost společenství stejně tak, jako jsou odlišné orgány 

těla a přitom jsou všechny důležité. Církev je tělo Kristovo, Ježíš je hlavou, která tělo 

řídí a sjednocuje. Ježíš spojuje. Dovolme Kristu, ať nás spojuje ve své, jedno tělo. 

 

Josef Cepl 

 

Česká Třebová 10.12. 2020 


