
Milé sestry, milí bratři, 

 

letošní rok byl a je náročný pro mnohé z nás osobně, pro naše děti, celé rodiny, pro náš 

českotřebovský, choceňský a svitavský sbor. Museli jsme řešit situace, které jsme dosud 

nezažili a řešit nemuseli. Činili jsme zodpovědná rozhodnutí, ne vždy snadná. Právě proto vás 

koncem letošního a na začátku roku nového zvu ke slovu Pána Ježíše Krista: „Pojďte ke mně 

všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na 

sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí 

svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ Mat 11/28-30 

 

Ježíš i dnes přichází, aby nás občerstvil, dal sílu jít dál, přichází, aby se nám ulevilo. 

Nepřistupuje k nám, aby se o nás opřel, aby nás využil a pak odhodil, jako to dělají mnozí lidé, 

zejména vůdcové. Aby výše uvedené texty „fungovaly“, abychom s Ježíšovými zaslíbeními 

mohli mít osobní zkušenost, je třeba Kristu důvěřovat a vírou se o něho opřít. Je třeba přestat 

doufat v sebe, přestat spoléhat výhradně na své jistoty. Pak přijde ono občerstvení, odpočinek 

naší duše. V různě obtížných životních situacích najdeme klid tehdy, až se ztiší naše mysl, až 

se naše srdce stane mírné a pokorné vedle srdce Pána Ježíše Krista, který takový je. I sem míří 

výše napsaný text.  

 

Sestry a bratři, modlím se za vás a za sebe, abychom v novém roce Ježíši Kristu 

důvěřovali, abychom se nebáli ztišit naši mysl i emoce a přijali od Krista pokoj, odpočinuli 

si u něho. 

 

Zatím až do odvolání jsou naše modlitebny pro sobotní bohoslužby uzavřeny. Pokračujeme 

v online setkáváních (DSŠ, SŠ, společné uzavírání soboty) viz https://ceskatrebova.casd.cz/ 2.1. 

od 17:00 hod. uzavřeme sobotu s br. Liborem Benešem.  

 

Další nabídky církve: Video-poselství předsedy ČS br. Víta Vursta - ZDE; V sobotu 2. ledna 

začínáme v 9.30 sobotní školou s br. Oldřichem Svobodou. Po dětském příběhu v půl jedenácté 

se již budeme moci soustředit na novoroční poselství předsedy Česko-Slovenské unie Církve 

adventistů sedmého dne, br. Mikuláše Pavlíka. V této slavnostní bohoslužbě nebudou chybět 

ani sborové písně a společně s pořady HopeTV by vysílání mělo končit kolem půl jedné. 

„Budeme se těšit, že i přes různá omezení a velké vzdálenosti mezi námi budeme moci prožít 

požehnané chvíle první soboty roku 2021“. 

Odkaz na přímý přenos ZDE  (Youtube)  Facebook HopeTV  - ZDE 

Ještě jeden odkaz na článek na casd.cz týkající se očkování proti COVID - 19. Článek se snaží 

reagovat na dotazy i některé konspirační teorie, které ohledně vakcíny a očkování panují. 

https://www.casd.cz/vakciny-proti-covid-19-otazky-a-odpovedi/ 

 

Josef Cepl 

 

 

V České Třebové 29.12. 2020 
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