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ÚVODNÍK 
Milí sourozenci, 
nadcházející dny prožijeme oslavou Velikonoc. Na Velký pátek budeme číst texty o konci Kristova 
příběhu. Jde o velké finále. Nic se neděje náhodou. Naplnil se čas. Autoři evangelií často dodávají, že se 
tak děje, aby se splnilo slovo Písma. Jde o přelom dějin. Zlo prohrálo a naděje vítězí. My jsme pozváni, 
abychom byli účastníky. Ne diváci nebo vnější pozorovatelé. O nás se hraje. Naše životy jsou to, o co se 
bojuje. My můžeme mít pocit, že Velikonoce jen tak proběhnou a nás se vlastně nedotknou. Ale to je 
velký omyl. My jsme v centru Velikonoc. My jsme to, proč Kristus vše vytrpí a projde až do konce. Neboť 
tak Bůh miloval TEBE, že dal svého Syna. 
Jsme pozváni, abychom o letošních Velikonocích obnovili své křestní sliby. Abychom se znovu vydali 
Bohu. Jako na začátku jsme udělali krok víry a dali se Kristu, tak i letos mu chceme říci své ANO. 
Uvědomujeme si, že potřebujeme obnovu jako celý sbor. Sbor se skládá z nás jednotlivců. A tak každý 
jeden jsme pozváni, abychom oprášili, čemu vlastně věříme. 
V neděli budeme svědky, jak Pavel Hon bude odpovídat na křestní otázky a tím vyzná svou víru před 
církví. My budeme mít pak možnost odpovědět znovu na křestní otázky. My můžeme být opět v centru 
Velikonoc. Chci Vás oslovit, abyste se na odpověď připravili. Modlete se za sebe a svou víru. Nechte se 
pozvat k novému odevzdání se Bohu.  
Zde jsou křestní otázky: 

 Lituješ svých hříchů? 
 Chceš se zřeknout všeho zlého a spoléháš jedině na Boží milost?  
 Věříš v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele a chceš se podřídit jeho vůli? 
 Věříš v Písma svatá Starého a Nového zákona jako Bohem daný základ své víry a života?  
 Jsi ochoten, podle dané milosti, vést křesťanský život? 
 Chceš být v této víře pokřtěn a přijat do církve Kristovy a být jí věrný po celý život? 

 
          Váš kazatel Milan Mrázek 
VELIKONOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
Velký pátek v 18h – Velkopáteční bohoslužba se čtením pašijních textů 
Neděle Vzkříšení v 10h – Slavnostní bohoslužba se křtem a obnovou křestních slibů 
 

OBNOVA SBORU 
Do vize pro letošní rok jsme po diskuzích dali, že bychom rádi, aby letošní rok byl rokem obnovy. Jako 
bychom založili náš sbor znovu. Vše promyslíme, jako bychom začínali od začátku. Klíčová je naše víra a 
láska k Bohu. To je věc každého z nás. Společná služba je věcí nás všech. Proto uděláme setkání v neděli 
po bohoslužbě 8. května a budeme promýšlet, jaký sbor chceme mít. Bude to vypadat tak, jako 
bychom se sešli a zakládali nový sbor. Jaký sbor chceme mít, abychom do něj chodili rádi? Do jakého 
sboru bychom rádi přiváděli lidi ze svého okolí? Jaký je náš sen ohledně sboru a církve vůbec? Zde jsou 
charakteristiky, které bychom ve sboru rádi viděli:  

 Církev, kam rád zvu své okolí 

 Společné nadšení 

 Srozumitelná církev 

 Otevřenost pro každého 

 Společně pomáháme 
Co konkrétního si pod těmito charakteristikami představujete? To jsou přesně otázky, které otevřeme 
na našem setkání 8. května po bohoslužbě. 
 



FILMOVÝ KLUB 
Už jsme pokročili s naším pondělním promítáním Dekalogu od Krzysztofa Kieslowski a naposledy jsme 
byli zasaženi zpracováním 7. přikázání Nepokradeš. Sledování příběhů i následná diskuze je velmi 
bouřlivá a nenechá nikoho klidným. Zbývají nám poslední 3 přikázání. Pokračovat budeme po 
Velikonocích 2. května (další pak 16. května a zakončení 30. května). Kdo byste se chtěl podívat doma, 
tak vám mohu půjčit filmy na flashce. 
 
K MODLITBÁM 
Obnova naší osobní víry a obnova sboru 
Rodina paní Oxany, co bydlí u nás v besídkovce (stěhovat by se měli po Velikonocích) 
Jarka Hoblíková – aby zvládla chodit s chodítkem 
Celá církev ECM – tento týden neseme modlitební štafetu za všechny sbory 
 
KDE MOHU POMOCI 
Festival Sejdeme se na desítce je nová akce Prahy 10 v sobotu 20. května a zahrnuje různé možnosti 
vyžití v našem okolí. My jsme se připojili turnajem v ping-pongu. Kdo byste chtěl pomoci s organizací, 
nahlaste se Jardovi Pajasovi.  
Pro pořízení ping-pongového stolu vyhlašujeme sbírku 
– můžete posílat peníze na sborový účet 
283509359/0800 s poznámkou „ping-pong“. Nebo je 
možné přispět v hotovosti. 
 
 
TERMÍNY 
19. dubna – narozeninová skupinka od 18h 

8. května  - Setkání k obnově sboru s lehkým obědem 

20. května – Ping-pongový turnaj (Festival Sejdeme se na desítce) 

10. června - Noc kostelů 

19. června – bohoslužba ve Statenicích ke knihovně s občerstvením u Trachtů na zahradě 

 
Celocírkevní akce 
23. dubna – Oblastní konference v Ječné 
7. května – Turnaj ve fotbale v Horních Počernicích 
20-22. května – Výroční konference v Bratislavě 
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