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INFORMAČNÍ LIST FARNOSTI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ V PRAZE 10 - STRAŠNICÍCH
ÚVODNÍK/ Čekejte na Ducha
Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se ... vrátili do Jeruzaléma... Když přišli do města, vystoupili do
horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a
Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se
ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry. Sk 1, 12-14
Milé sestry a milí bratři,
když jsem přemýšlel o události letnic, které letos připadají na poslední květnovou neděli, zaujal mě
poslední Ježíšův pokyn učedníkům: „Čekejte na Ducha svatého“. Možná to nebylo pro každého
jednoduché. Někteří by třeba hned nejraději něco aktivně podnikali, vyrazili mezi lidi a probírali s
druhými události předešlých dní. Měli ale „jen čekat“ (A aj, já pošli zaslíbení Otce svého na vás. Vy pak
čekejte v městě Jeruzalémě, dokudž nebudete oblečeni mocí s výsosti. Lk 24,49 kral.). Učedníci se tedy
sešli a společně se začali modlit.
I my, abychom mohli nést dobré a trvalé ovoce, potřebujeme ze všeho nejvíc Ducha Božího.
Možná se nám nechce poslechnout a čekat, až Bůh něco v našem životě změní, čekat na druhé, a
chceme vyrazit a něco udělat konečně už sami. Nechci tu nabádat k nic nedělání, ale je pokušením si
myslet, že je třeba začít hned, stihnout toho co nejvíc, co nejdřív a dokonale. Bůh nám předem posílá
Ducha, Přítele, Rádce, Toho, kdo pomáhá. Doslova mluví o tom, že nás chce do Ducha svatého ponořit.
Ne, aby po nás pak stekl jako voda, ale aby nás prostoupil a proměnil. Takový je ostatně pravý smysl
křtu Duchem svatým.
I dnes tak můžeme znovu zaslechnout Boží zaslíbení: Očekávejte Ducha! On přijde.
A chce ho darovat každému. Možná se cítíme daleko od Boha a přestali jsme od něj cokoli očekávat.
Není ale potřeba být napřed dokonalým křesťanem, mít na kontě spoustu úspěchů, perfektní
manželství, rodinu a děti, plno přátel a skvěle naplánovanou budoucnost. Otec dá svého Ducha těm,
kdo ho prosí. (Viz Lk 11,13.) Neodmítne nikoho.
Jediná jeho podmínka je Ducha očekávat…
Bůh ví, jak je pro nás čekání důležité. Postoj očekávání v důvěrné modlitbě otevírá naše srdce Duchu
svatému. Při něm si lépe uvědomíme, že nejsme ti hlavní, na kterých všechno stojí. Vzdáváme se
postupně přesvědčení, že my víme nejlíp, jak by věci měly být. Postupně se vzdáváme až nezdravé
jistoty, že víme, co je třeba udělat a co je naproti tomu holý nesmysl. Učíme se osvobozovat od
starostí, jak věci budou. Protože „Jemu na nás záleží“ (1Pt 5,7).
Ježíš nám posílá Ducha Přítele, jehož blízkost může měnit náš život. On svou láskou oživuje
ztvrdlá srdce a otevírá oči pro velké Boží divy. Naplňuje radostí a pokojem. Snímá z nás únavu a dává
odvahu svědčit o pravdě a lásce.
Duchu svatý, přijď,
obnovuj v nás život, když se cítíme vyhořelí, prázdní a zranění,
připomínej nám znovu, jak moc Ti na každém z nás záleží,
pomáhej nám milovat a být tu pro ty, ke kterým nás denně posíláš.
Naplň nás svou silou pro úkoly, které jsou před námi,
abychom mohli být pro naše okolí světlem a solí. Amen
Filip Gärtner

ROZPIS BOHOSLUŽEB:
Bohoslužby se již konají bez omezení, hygienická opatření se řídí aktuálními nařízeními vlády
(desinfekce rukou, roušky ve vnitřních prostorách, rozestupy - jak umožní situace, při Večeři Páně bez
roušek, řečníci mohou bez roušek), v květnu zatím bez občerstvení.
24/5 Nedělní bohoslužba - od 10 hod. / káže Petr Procházka, následuje Farní konference
31/5 Nedělní bohoslužba (Letnice) - s letniční sbírkou od 10 hod. / káže Filip Gärtner
Ekumenická modlitba slavnosti seslání Ducha svatého - od 18 hod., Podzámecký amfiteátr,
Křovinovo náměstí - Horní Počernice / za účasti místní ekumény a pražských sborů ECM
7/6 Nedělní bohoslužba (svaté Trojice) s Večeří Páně - od 10 hod. / káže Filip Gärtner
14/6 Nedělní bohoslužba - od 10 hod. / káže Filip Gärtner
21/6 Nedělní bohoslužba s Večeří Páně - od 10 hod. / káže Filip Gärtner.
28/6 Nedělní bohoslužba NEBUDE ve Vilové, je přesunuta do Statenic do místní knihovny od 10:15
hod. (posunuto vzhledem k jízdnímu řádu MHD). Po bohoslužbě jsme zváni k Trachtům na
zahradní občerstvení. / káže Filip Gärtner
Pokud potřebujete dopravit autem, dejte vědět kazateli, najdeme pro vás místo v autě.
BIBLICKÉ HODINY
2/6 Úterý - od 18 hod. - Téma: Letnice a Duch Svatý, vnitřní svědectví Ducha svatého
16/6 Úterý - od 18 hod. - Dokončení na téma: Křesťanská dokonalost, Možnost odpadnutí
SPOLEČNÉ SLAVENÍ LETNIC
O svatodušní neděli máme možnost sejít se s lidmi z dalších pražských sborů v Horních Počernicích.
Bratr superintendent Petr Procházka pověřený péčí o tuto farnost nás všechny zve na EKUMENICKOU
MODLITBU SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO v 18:00 hodin, Podzámecký amfiteátr, Křovinovo náměstí,
Horní Počernice, která se bude konat v neděli 31. května 2020 pod širým nebem. V případě nepříznivého
počasí se program přesune do sloupové síně zámku nad amfiteátrem. Přijměte srdečné letniční
pozvání.
LETNIČNÍ SBÍRKA
Už tradiční sbírka na podporu vybraných misijních projektů ECM v ČR pro rok 2020 se bude konat o
letniční neděli 31. května. Letos budou peníze směřovat do několika projektů v Litoměřicích (misijní
práce ve vězeních), v Praze 2 (Rozvoj Galerie na chodbě), v Tachově (Fusion Tachov) a dalších.
Podrobnosti o projektech si můžete přečíst na plakátku v modlitebně nebo vám je na požádání zašlu.
SBÍRKY a DESÁTKY
Po téměř dvouměsíčním útlumu společného setkávání k bohoslužbám způsobeném koronavirem se
bohoslužby vrací ke svému normálu. Schází se nás menší počet než před karanténou, mnozí se ale již
pomalu osmělují a začínají také cestovat MHD.
Uplynulý čas se projevil i v našich sbírkách. Také přispíváním do sbírek vyjadřujeme naši sounáležitost
se sborem. Je to výraz vděčnosti, odpověď na Boží oslovení, podobně jako naše modlitby a naše služba.
Někteří posíláte desátky na účet farnosti, většinou trvalým příkazem. Za to vám děkuji, bylo a je to
důležité právě v tento čas. Vy, kdo jste zvyklí přispívat spíše právě do sbírek, můžete odložené peníze
za poslední dobu dát do sbírky nyní (lze i vkladem do pokladny) nebo můžete také svůj příspěvek zaslat
bankovním převodem na účet sboru: 283509359/0800.
V rozpočtu na tento rok počítáme s příjmy, které teď měly výpadek a chyběly by nám. Zejména v
situaci, kdy jsme nemohli účtovat nájemné našim podnájemníkům v době uzavření kaple a tím jsme
utrpěli ztrátu 27 tis. Kč. Děkuji všem, kdo pravidelně přispívají. /Filip Gärtner
NOC KOSTELŮ
Po dlouhém zvažování organizátorů, zda Noc kostelů v tomto roce uspořádat, došlo k rozhodnutí
letošní termín posunout o týden a do příprav vstoupit s vírou, že se pandemická opatření rozvolní.

A k tomu došlo! Letos se tedy bude Noc kostelů konat v pátek 12. 6. a to i v našem sboru. Je to výborná
příležitost pozvat lidi z okolí, aby se k nám přišli podívat. Po opětovném oslovení všichni účinkující
znovu potvrdili svou účast. Můžeme se tedy těšit na plnohodnotný program:
18:00
18:05
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22.30
23:30

Přivítání, úvodní slovo
prohlídka kostela, rozhovory
MILAN POKORNÝ a přátelé - Akustický punk s písničkami "o někom"
prohlídka kostela, rozhovory
HOSPODIN JEST MŮJ PASTÝŘ - Biblické písně Antonína Dvořáka, Ave Maria (zpěv a klavír)
prohlídka kostela, rozhovory
REJBELE - klezmer a jidiš music a také písně arménské, romské a balkánské
prohlídka kostela, rozhovory
Zakončení večera

Hygienická opatření budou podle aktuálních požadavků, občerstvení zajistíme jen pro účinkující.
Prohlídky fary ale budou možné jako v minulých letech. Vzhledem k posunu nebude tentokrát program
k dispozici v tištěných brožurkách (organizátoři je letos zrušili), ale najdete ho opět na webu
www.nockostelu.cz (Praha 10, kostel Bét-el) a bude vyvěšen. Pokud můžete, co nejvíce ho sdílejte po
internetu.
Naléhavě potřebujeme pomoci při zajištění průvodcovské služby během večera (18 - 23.30 hod.) a
asistenci při organizaci a rozhovorech. Pokud nás bude více, budeme se moci vystřídat a nebude třeba
být na místě celý večer. Hlaste se, prosím, u mě pro další informace. Modlete se za Boží milost a vedení
pro všechny – návštěvníky i účinkující. FiG
POUŠŤ PRAŽSKÝCH SBORŮ
Letos uspořádají pražské sbory (Praha 2, Horní Počernice a Strašnice) společný kurz na Poušti 11. – 18.
7. 2020 na téma Spiritualita středního věku s podtitulem "...když nás práce moří a tělo skomírá". Celý
program je zaměřen na osobní vnitřní zbožnost v souvislosti se středním věkem. Neznamená to ale, že
je určen jen pro tuto kategorii. Vítání jsou mladší (ty to teprve čeká) i starší (ti již vědí) a také děti. Pro
ně od 3 let věku bude připraven dopolední program. Ráno se budeme zamýšlet nad biblickým textem v
příběhu Mojžíše a jeho situace (Kdo jsem? Zkušenost selhání a vlastních limitů. Na poušti a v ústraní.
Setkání. Povolání. Na cestě. ) Dopoledne pak přednášky Co se děje s naším tělem a s naší duší ve středním
věku, Krize středního věku jako krize víry, Bible v duchovním životě a Duchovní život v rodině. Budeme mít
hosta Davida Peroutku, který nám bude přednášet o vnitřní modlitbě. Těšíme se, že spolu prožijeme
požehnaný čas.
Program připravují společně pražští kazatelé (Filip Gärtner, Jana Křížová, Mária Kunstová a vedoucí
Ivana Procházková, podílet se budou i další), vaří Jiří Černý. Cena s plnou penzí a ubytováním je 2310Kč
Přihlašujte se u správce Pouště B. Opočenského. Tel: 603 759 998, e-mail poust@umc.cz.
SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Se zármutkem, ale s nadějí na všeobecné vzkříšení z mrtvých a s vyhlídkou k Božímu království
oznamujeme, že v sobotu 30. května 2020 zemřel náš milý bratr Miloslav Hoblík. Náš Pán si ho k sobě
povolal ve věku 86 let.
O čase a způsobu rozloučení vás budu informovat pomocí emailu nebo telefonu a při oznámeních ve
sboru. Filip Gärtner
NAROZENINY v KVĚTNU a ČERVNU
9.5. Bohumil Opočenský 20.5. Iva Heidelbergová
6.6. Robert Box 29.6. Petr Nacházel

23.5. Emílie Boxová

30.5. Andrea Kytková
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