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ÚVODNÍK/ Hospodinovo milosrdenství
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem.
... Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je
nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí... Žalm 103
Milé sestry a milí bratři,
stále vyhlížíme konec opatření nutných k potlačení pandemie zákeřného viru a těšíme se až se opět
uvidíme při bohoslužbách tváří v tvář. Modlíme se za všechny nakažené, nemocné s covidem-19, za ty ,
kdo se o ně starají, za lékaře, zdravotníky, pečovatele, za armádu a dobrovolníky, ale také za další
nemocné, kteří svou léčbu z obav odkládají. Církev právě v této době může projevit svou víru a obout
se do přímluv a sloužit také lidem osamělým, lidem v existenčních problémech v důsledku omezení
práce a podnikání a také povzbuzovat rodiče, děti a učitele při distančním vzdělávání.
Modlím se a přimlouvám se za vás všechny a chybí mi společné setkávání tváří v tvář. Můžeme se ale
alespoň vidět nebo slyšet přes telefon nebo videohovor. Níže jsem vypsal všechny možnosti spojení po
internetu a účasti na bohoslužbách.
Stále ve mě rezonuje téma díkůvzdání Bohu za vše, co máme z jeho milosti, to, že nás právě v
těchto chvílích neopouští a můžeme se k němu blíže přimknout.
Dovolte mi se ještě vrátit k nedávné vzpomínce na naše blízké zemřelé. Také proto, že jsme se v tomto
roce společně loučili s Jitkou, s Mílou Hoblíkem a Mílou Pluhařem. Byl to čas připomenout si jejich život,
vnímat náš smutek, ale taky se podívat na svůj život, na naše naděje. Naše vzpomínky nejsou jistě
soustředěny jen do jednoho dne. Někdy vzpomínáme hodně dozadu, někdy to je bolestně čerstvé, kdy nás
někdo opustil. Patří k lásce, že vzpomínáme a naše láska smrtí člověka nezaniká. Básník Jan Skácel to
vyjádřil slovy : "Stále jsou naši mrtví s námi a nikdy nejsme vlastně sami." Jsou s námi ve vzpomínkách - naši
manželé a manželky, přátelé, bratři a sestry, prarodiče, rodiče nebo sourozenci. Mnohdy jsou s námi i v
našich genech, v našich gestech.
Vzpomínky na zemřelé nám ale také připomínají to, co si většinou moc neuvědomujeme nebo nechceme
připouštět, totiž že i náš život je konečný a křehký. Nemyslíme na to a pak se najednou stane, že nás někdo
blízký opustí. Kde hledat něco pevného a trvalého, na čem postavit svůj život, aby nebyl jen čekáním na
smrt? "Hospodinovo milosrdenství je od věků až na věky s těmi, kdo se ho bojí (mají k němu úctu)." Ž 103 To
právě Boží milosrdenství je pevný bod ve vesmíru. Vždyť Pán Bůh o člověka stojí, opatruje ho doprovází,
slitovává se, odpouští. Ví o naší křehkosti a svým milosrdenstvím ji překonává ... "vykupuje ze zkázy náš
život".
Nevíme, jak dlouhý bude náš život, ale stojí za to uvažovat, čím ho naplníme, které věci jsou opravdu
důležité, a kterými nemá cenu se příliš zabývat.
Nemusíme se jen bát - toho, co přijde, nemoci, stáří, smrti. Nikdy na to nejsme a nebudeme sami.
"Hospodinovo milosrdenství je s námi od věků na věky." Ž 103. Pak je namístě vděčnost za všechno dobré,
kdy můžeme vidět svět jako svět od Boha stvořený. Pak se dá děkovat za všechno.
Filip Gärtner

Jedna z přímluvných modliteb vhodná k dnešní době:
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

BOHOSLUŽBY A BIBLICKÉ HODINY:
Bohoslužby se nemohou konat osobně, proto pro vás připravuji/připravujeme bohoslužby, které
najdete na následujících odkazech:
Sborové bohoslužby v přímém přenosu (neděle od 10 hod.) i záznamu na Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCUtw6ew_VyvwkfdGYYAb9ZA
Sborové bohoslužby audio záznam:
https://soundcloud.com/ecm-strasnice
Sborové biblické hodiny on-line, (úterý 18:00), 1x za 14 dní:
https://meet.jit.si/BiblickaECMStrasnice
Bohoslužby online i záznamy z ostatních sborů ECM:
http://umc.cz/aktuality
viz na stránce dole DOMÁCÍ BOHOSLUŽBY/BOHOSLUŽBY NA DÁLKU

Vládní covid nařízení o duchovních aktivitách přehledně:
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/duchovni-aktivity

SBÍRKY a DARY
Sbírky v současnosti nemáme, ale svou sounáležitost se sborem můžete vyjádřit darem a místo sbírky
zaslat na účet sboru: 283509359/0800. Je to výraz vděčnosti, odpověď na Boží oslovení, podobně jako
naše modlitby a naše služba. Samozřejmě si můžete odložené peníze do sbírek za poslední dobu nechat
až budete osobně ve sboru a tam vložit do pokladny.
Někteří posíláte dary a desátky na účet farnosti trvalým příkazem. Děkuji vám za to, bylo a je to
důležité právě v tento čas, kdy příjmy kolísají. /Filip Gärtner
400. let od bitvy na Bílé hoře
Bitva na Bílé hoře definitivně potlačila povstání, při kterém se
české stavy pokusily dosáhnout mimo jiné náboženské
rovnoprávnosti mezi katolíky a protestanty. Místo toho přišlo
období nadvlády a útlaku, pro které se v dějinách vžil termín
„doba temna“. Během násilné rekatolizace odešlo do exilu až
půl milionu obyvatel, včetně osobností světového významu,
jako byl např. Jan Amos Komenský.
Po čtyřech stoletích nám tato připomínka nabízí
možnost vypořádat se s dávnými traumaty, historickými
křivdami a vzájemným rozdělením mnoha generací. Chce
stavět na tom, co nás jako příslušníky různých církví spojuje,
nikoli rozděluje.
A tak zatímco církve jdou po společné cestě reálné
ekumenické spolupráce už dlouho, byl v neděli 8. listopadu
2020, přesně po čtyřech stech letech, na Bílé hoře odhalen smírčí kříž jako trvalé symbolické znamení
odpuštění a vzájemného porozumění.

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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