SBOROVÝ DOPIS
Březen 2016
Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které
je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je
zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. (1K 15, 1–2)
Milí v Kristu,
úryvek, který jsem vybral na úvod březnového sborového dopisu, je z velikonoční perikopy.
Slova apoštola Pavla, myslím, dobře ukazují k tajemství Neděle vzkříšení, ve které vrcholí naše
postní putování.
Ve středu velikonočního tajemství stojí to, co Pavel zvěstuje – evangelium, dobrá zpráva, že
smrt nemá poslední slovo, že se v Kristu člověka Bůh ujímá a otevírá v Ježíšově životě, smrti
a vzkříšení novou perspektivu života – život věčný.
To je úžasná naděje. Naděje, která přichází také do našich všedních životů navzdory všem
okolnostem, které naše životy provázejí. Beznaděj, opak naděje, se často pokouší zaujmout místo v našich srdcích. Zvláště tehdy, pokud to, co prožíváme, je smutné, těžké nebo
bezvýchodné. Tváří tvář bezmoci v nemoci, tváří tvář strachu pak není jednoduché beznaději
čelit.
Proč je křesťanská naděje úžasná? Přichází v Ježíši Kristu, v němž vrcholí tajemství spásy, tajemství Velikonoc. Je to naděje, která jediná dokáže rozptýlit pochybnosti beznaděje, protože
je to naděje, která není jen pro tuto chvíli, ale také pro budoucnost. Proto ji můžeme vyhlížet
i v těch nejtěžších chvílích našeho života. To není utopie, to je realita nového života v Kristu.
Pochopit tajemství se nedá, stojí-li člověk stranou. Chceme-li pochopit tajemství Velikonoc,
nakolik jen člověk taková Boží tajemství může pochopit, musíme do něj proniknout. Apoštol
Pavel nám klade na srdce, abychom se drželi Krista, kterého jsme přijali. Držíme-li se ho, pak
se nejen držíme oné úžasné naděje, ale také pronikáme do tajemství Boží lásky k nám, která
nám dává sílu čelit těžkostem života.
Přeji vám požehnaný zbytek postní doby a těším se na společné slavení Velikonoc.
Martin Švehla

Rozpis kázání
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SEDLČANY

13/03		Martin Švehla					Ivana Procházková, VP
20/03		Ivana Procházková					Martin Švehla
25/03		
Ivana Procházková, VP				
		Velký pátek – bohoslužba v 18 hodin

Petr Procházka, VP

27/03		Ivana Procházková, VP				Martin Švehla
		
Boží hod velikonoční
		sbírka na diakonické projekty
03/04		
Petr Procházka, VP
		Farní konference
Zprávy pro FK zasílejte prosím do 20. 3. na Svabova.lucie@gmail.com!
Na velikonoční pondělí 28. března od 14 hodin je plánován výlet. V jednání je společný výlet
s farností Praha-Strašnice a jejím farářem Filipem Gärtnerem.

V neděli 27. března v 17 hodin se v Sedlčanech (fara ECM Havlíčkova 442)
uskuteční velikonoční koncert kytaristy a zpěváka Slávka Klecandra.
Vstupné je dobrovolné.
Po koncertě bude možnost popovídat si u kávy a čaje o roli víry v obyčejných
životních situacích.

Zprávy ze staršovstva
• Staršovstvo schválilo žádost střediska pro zrakově postižené o poskytnutí prostor pro setkání a uvítalo možnost spolupráce s místním sborem během setkání.
• Projednalo také dopis sestry Nataši Tjutčevové.
• Farářka Ivana Procházková informovala starší sboru inciatiavách v rámci ekumény, které
se konají v souvislosti s migrační krizí, a o možnostech církevní pomoci při řešení migrační
krize v budoucnosti.
• Staršovstvo zhodnotilo uplynulý rok před nastávající farní konferencí a zabývalo se vizí sboru a jeho služby.
/z 24. 2. 2016/

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.

Pravidelné aktivity
Úterý		
		
Středa

15.00 Senioři (22. 3. a 5. 4.)
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

