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Milí přátelé, sestry a bratři,
jsem ráda, že po všech prázdninových cestách se opět pravidelně vídáme při bohoslužbách,
na biblických hodinách, na skupinkách, … či jiných aktivitách v naší farnosti. Po dvou
týdnech „objevování Ameriky“ jsem se už těšila na pravidelné bohoslužby a setkávání
během týdne v obou našich sborech – v Praze a v Sedlčanech.
Letos na podzim se nepodařilo v Praze rozběhnout kurzy Alfa. Po asi třech letech
poměrně velkého zájmu letos nepřišel nikdo. Je mi to na jedné straně samozřejmě líto, ale na
druhé straně si říkám, že patrně není teď správný čas a Bůh nás povede v misijní službě jinou
cestou. Naslouchejte Božímu hlasu, prosím, spolu se mnou. Za nápady, návrhy budeme já
osobně i staršovstvo moc rádi.
V nové sestavě se zabíháme v Praze i v Sedlčanech. Biblické hodiny v Praze, na
kterých nás Venuše Černá provází prvními kapitolami knihy Genesis, se z vaší strany těší
značnému zájmu. Velká témata první biblické knihy rezonují s vaší zvídavostí a zájmem
o hlubší studium Písma.
Předminulou neděli jsem se ptala některých Sedlčanských, zda nám Švehlovy nechtějí
„reklamovat“ a „vrátit“ do Prahy. Prý v žádném případě. To jsem ráda a my Pražáci asi
všichni chápeme proč. Po více jak roce dojíždění z Prahy mají Sedlčanští svého vlastního
duchovního pastýře. I když my evangelíci „na zásluhy nevěříme“, mám potřebu říci:
„Zaslouží si ho.“ Odchod kazatele ze služby je vždy pro společenství krizí a já stále Bohu
děkuji, že během posledního roku nikdo společenství v Sedlčanech neopustil. (Volfovi se
odstěhovali do Náchoda, ale to je jiná záležitost.) Na naší cestě víry je důležité zakusit, že
zůstat, neutéci ani v těžkostech, navzájem se podepřít, důvěřovat Bohu, že nás provede, je
dobrá a požehnaná cesta.
Všichni se potřebujeme naučit být věrnými nad málem. Mnohdy máme velké oči,
ambice být velkými Božími služebníky a strhnout nebe na zem. Ale my sami potřebujeme,
aby nás Kristus nesl a uzdravoval – a to i v malých, všedních věcech, natož ve velkých. Těmi
malými věcmi myslím třeba kázeň v jídle, lásku k nejbližším členům rodiny, odpuštění
vlastním rodičům či dětem, vytrvalost v modlitbě. Bez Kristovy milosti máme prázdné ruce.
Celý svět žije z Božího milosrdenství a moci. Jsme neseni. A velké věci jsou zpravidla
tvořeny množstvím maličkostí. Sama si to s přibývajícím věkem uvědomuji stále
intenzivněji. Proto přeji nám všem trpělivost a Boží milost vytrvání a věrnosti
v každodenních maličkostech. Bůh z nich ve své moudrosti skládá velké věci. Jejich počátek
a konec nemusíme nakonec ani dohlédnout, ale budeme se z nich radovat, až přijde jejich
čas.
Ivana Procházková, farářka
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Pravidelné aktivity
PRAHA 2
Úterý

15.00 Senioři (11. a 25. 10.)
18.00 Biblická skupinka

Středa

12.30 Modlitební setkání s VP a lehkým obědem

Neděle

09.30 Bohoslužby

SEDLČANY
Čtvrtek

18.30 Domácí skupinka

Pátek

14.30 Klub maminek Rybička

Sobota

15.00 Mládežnický klub Fusion (zatím 1. 10.)

Neděle

09.30 Bohoslužby

!NOVÝ SBOROVÝ ÚČET!
Všechny dary, prosím, posílejte na nový sborový účet
zřízený u Fio banky: 2101002960/2010

Všechny dary prosím posílejte na nový sborový účet zřízený u Fio banky:
2101002960/2010

Kontakty
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číslo sborového účtu: 2101002960/2010
Ivana Procházková, farářka
tel.: 777 864 461
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Venuše Černá, pomocnice kazatelky
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e-mail: venusecerna@centrum.cz
Martin Švehla, pomocník kazatelky v Sedlčanech
tel.: 608 939 084
e-mail: martin.svehla.umc@gmail.com
Milena Gresserová, asistentka farářky
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