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Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný
slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
Joel 2,13
Milé sestry, milí bratři,
popeleční středou vstupujeme do postního období. Čtyřicet dní půstu odstartovalo gestem, které
někomu může v dnešní době připadat zbytečné – sypáním popela. Když někdo řekne „Sypu si
popel na hlavu“, co tím myslí? Zřejmě to bude myslet jako druh omluvy za nějaké své selhání
nebo omyl. Proč si sypat popel na hlavu i dnes? Proč přiznat sám sobě a tímto gestem také veřejně, že jsem chybující, omylný člověk? Není lepší předstírat (někdy i sám sobě), že jsem silný
a sebejistý?
„Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ (Gen 3,19) anebo „Čiňte pokání a věřte evangeliu“
(Mk 1,15) – to jsme slyšeli, když jsme na popeleční středu přistupovali a přijímali pomazání popelcem. Jsou to právě tato slova, která odvádí pozornost od nás samých k tomu, co je podstatné
a co si v běhu všedního života možná málo uvědomujeme: jsme jen prach. Zvedne se vítr a odfoukne všechno to, co považujeme za pevné a jisté. Když si to uvědomíme, pak můžeme jen
vyznávat společně s Terezií z Avily, že všechno je milost.
Do postní doby nezaznívá jen připomínka, že jsme spolu s Adamem povstali z prachu země.
Výzva postní doby před Velikonocemi je také radostné poselství. Pohleďte na evangelium, na
nového Adama – na Krista. Podstatou našeho pokušení je již od Adama to, že člověk chce vlastnit
život, nechce být závislý na Bohu. Kristus však v pokušení na poušti, byť byl Bohu rovný, zůstal
pokorný v synovské poslušnosti. Tím, co započalo pokušením na poušti a vrcholí v kříži, Ježíš
otevírá pro člověka novou cestu do Boží otcovské náruče. Pokání je tedy veliký dar milosti. Dar,
ve kterém můžeme ve svém nitru znovuobjevit, že jsme v Kristu dětmi Božími.
Těch čtyřicet dní postu tedy můžeme vnímat také jako pozvání k tomu, abychom se přiblížili
Kristu. Být mu blíž, to s sebou přináší setkání s jeho láskou, která v nás obnovuje důvěru v Boží
vedení a osvobozuje od spoléhání se na sebe sama.
Přeji vám, ať už se rozhodnete postit od čehokoli, aby pro vás ta doba nebyla dobou nutného odříkání, ale dobou, kterou prožijete v osvobozujícím společenství s Kristem.
Martin Švehla
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14/02		Ivana Procházková					Martin Švehla
21/02		Martin Švehla					Ivana Procházková, VP
28/02		Ivana Procházková					host
		Bohoslužba přenášená do rozhlasu – začátek v 9:00 hodin!
06/03		Ivana Procházková, VP				(domácí skupinka)
- Na neděli 6. března po bohoslužbě bude navržena sborová schůze k Farní konferenci – ještě
bude potvrzena.
- 03/04 Farní konference
Zprávy pro FK zasílejte prosím do 20. 3. na Svabova.lucie@gmail.com.
- 16. února proběhne poslední biblická hodina na téma modlitba. Tématem dalších setkání
bude biblická kniha Micheáš.
- Skupinka seniorů také začíná s novým tématem – bude probírat list Římanům, oporou jim
bude kniha Williama Barclayho.

Kurzy na Poušti
Termín		Název kurzu					Vedoucí kurzu
22. 6. – 2. 7.		Senioři						Pavel Hradský
2. 7. – 9. 7.		
Týden pro rodiče a prarodiče s dětmi		
Jana a Josef Červeňákovi
9. 7. – 16. 7.		
Rodiny s malými dětmi				
Miluše Šálková
16. 7. – 23. 7.
Spoušť (mládež AMM) 				
Milan Mrázek
23. 7. – 30. 7.
Mládež (AMM) 					
Milan Mrázek
30. 7. – 6. 8.		
Sborová dovolená Třeboň 			
Pavel Hradský
6. 8. – 13. 8.		
Sborová dovolená Plzeň Lochotín 		
Dana Rohovská,
										Petra Vlastová
13. 8. – 20. 8.
volný
20. 8. – 27. 8.
Dětský tábor (6–15 let)				
Jitka a Zdeněk Buchtovi
Přihlášky a více informací naleznete na nástěnce v chodbě i v malém sále
nebo na www. umc.cz/poust.

Zprávy ze staršovstva
Členové sedlčanského sboru formou odpovědí v předloženém dotazníku vyjádřili své představy o budoucím fungování zdejšího společenství a jeho službě. Sbor ustál krizi hrozící po
odchodu kazatele Jiřího Oubrechta, ale někteří členové ještě nemají pocit úplné stability.
Přesto se společenství pravidelně schází při nedělních shromážděních, fungují i skupinky
a daří se i různé aktivity otevírající přístup do kostela široké veřejnosti. V budoucnosti uvažují
i o kurzu Alfa nebo Manželských večerech. Kazatelka navrhuje pořádání kurzu Učedník pro
interní vyučování členů sedlčanského společenství.
Finance: Plnění rozpočtu za minulý rok skončilo přebytkem více než 300 tisíc korun.
Nevyužité peníze by bylo vhodné nějak zhodnotit, neponechávat je na běžném účtu.
Sbor Praha 2 se má rozhodnout, zda převezme prostory bývalého střediska Maják pod svoji správu, a bude tudíž rozhodovat o jeho dalším pronajímateli. Momentálně se nabízejí dva
projekty. Jedním z nich je projekt azylového střediska HoPo, které by zde chtělo provozovat
nízkoprahové centrum, druhý projekt nabízí E. Pacáltová, která by chtěla vytvořit komunitní
centrum umožňující setkávání lidí z ulice i lidí z církve při kulturních a společenských akcích.
Starší by se rádi seznámili blíže s oběma projekty, i když většina starších se přiklání k názoru,
že spravování střediska je nad personální i finanční síly sboru a bude lépe je přenechat Radě
oblasti.
Staršovstvo dohodlo nové schéma modliteb. Přímluvné modlitby již nebudou tvořit samostatný blok vedený některým starším, ale plynule navážou na modlitby po kázání a celá modlitební chvíle bude zakončena modlitbou Páně.
Příští schůze staršovstva budou ve středu 24. 2. a 23. 3. od 18 hodin.
/z 31. 1. 2016/

Svědectví: Zážitek z cesty do Brandýsa
V prosinci jsem musela do nemocnice na kontrolu. Jelikož do odjezdu autobusu bylo ještě
dost času, koupila jsem si časopis, ve kterém jsou popisovány různé příběhy zpěváků
a hereček. Na lavičku vedle mě si přisedla slečna. Po chvíli se podívala, co čtu, sáhla do kabelky a vložila mi do časopisu záložku s náboženským textem a šla na zastávku.
Nedalo mi to a šla jsem za ní a zeptala se, jestli je nábožensky založená. Řekla mi, že patří do
církve bratrské. Daly jsme se do hovoru o náboženství, o církvi, o Kristu Pánu, o jeho lásce
a milosti, o víře i o odpuštění. Ani nevím, jak se to přihodilo a začaly jsme se modlit „Věřím
v Boha“. Mezitím přicházeli cestující, někdo poslouchal, někdo odešel.
Přijel autobus a my v rozhovoru pokračovaly. Cesta uběhla a slečna vystupovala. Když jsem
asi za dvě hodiny jela zpátky, slečna opět přistoupila a pokračovaly jsme v hovoru. Vyprávěla,
že chodí na mládež a jak je ráda v jejich společnosti. Dojely jsme na konečnou a tam se přátelsky rozloučily s přáním hezkých vánočních svátků a do nového roku zdraví, Boží ochranu
i požehnání. Milá slečna mi poděkovala a políbila na tvář. Toto příjemné setkání si budu pamatovat a připomínat.
Jana Holubová

Pravidelné aktivity
Úterý		
		
Středa

15.00 Senioři (16. 2. a 1. 3.)
18.00 Biblická skupinka
12.30 Modlitební setkání s VP a lehkým obědem

Čtvrtek
Neděle

19:00 Mládež
09.30 Bohoslužby

Kontakty
Farnost Praha 2
Ječná 19, 120 00 Praha 2 Nové Město
tel. kancelář: 296 214 146
e-mail: praha2@umc.cz
www.umc.cz/praha2
číslo sborového účtu: 1922957399/0800
Ivana Procházková, farářka
tel.: 777 864 461
e-mail: ivana.prochazkova03@email.cz
Martin Švehla, pomocník kazatelky
tel.: 608 939 084
e-mail: martin.svehla.umc@gmail.com

