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Toto praví Hospodin: Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé
tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Jer. 17, 5
Drazí v Pánu Ježíši,
Je první neděle v březnu a opět je tady nová Koruna víry-zpravodaj, do
kterého byste mohli přispívat, ale nepřispíváte. Takže odpusťte, že mi někdy trvá
déle, než k vám plátek dojde a je opravdu stručný obsahem. Snad časem přibude
svědectví, nebo i nějakých úvah k povzbuzení. Listoval jsem archívem a našel staré
Zpravodaje, ještě z dob kazatelky Pavlíny Kašparové. Jé, to byly časy. O Zpravodaj
se starala Martina Mrázová a také příspěvků bylo požehnaně. Nu, časy se mění. A
možná také my. Ovšem Kristus je stále stejný: včera, dnes i navěky. A to mě
posiluje, ohromně posiluje. Hospodin říká, že je proklet muž, který doufá
v člověka. Nebo, který se opírá o člověka. Chce tím ukázat na člověka, jako na
křehké, nestabilní stvoření, který se sice může snažit sebevíc, ale má určité
hranice svých schopností. A taky je proměnlivý, nestálý, nálady se mu mění podle
počasí a dle toho, jak se vyspal. Prostě není jako Bůh. Proto jsou blahoslaveni ti,
kteří doufají v Hospodina, uvědomují si svou slabost i malost. A že jsou mezi námi
silní? Pak jim je povinností, aby nesli slabé. No, skoro to vypadá, že jsme sbor
silných. Opravdu o pomoc, o modlitby..., požádá málokdo z našeho členstva. Takže
to je super. Jen jsem na rozpacích: je opravdu tolik silných mezi námi, že
nepotřebují přímluvy, anebo prostě nechtějí doufat v člověka, aby nebyli prokletí?
Nu, nějak se s tím musíme teologicky poprat. Přeji vám, silným i slabým,
požehnaný každý den v síle Toho, který je stále stejný: včera, dnes, i navěky.
S modlitbou váš kazatel farnosti Richard – ten slabý
Jako malý dáreček přijměte pozvání ke zhlédnutí filmu ze života Jana Amose,
která 28. 3. bude mít výročí svého narození a kdo ví, zda se to ještě ve škole
připomíná.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13220002066-jako-letnisnih-zivot-j-a-komenskeho/32029838013 ODKAZ JE NUTNÉ ZKOPÍROVAT A VLOŽIT DO VYHLEDÁVAČE

ZPRÁVY Z FARNOSTI
-COVID 19 nám zasáhl opět několik členů z farnosti, průběh infekce probíhá, dle zpráv, dobře.
Držte se, myslíme na vás. (Eva, Petra, Luboš)
- minulý měsíc proběhlo v Praze setkání kazatelů se superintendentem Ivanou Procházkovou,
vyslechli jsme zprávy ze sborů a farností, bratr Filip Jandovský si pro nás připravil přednášku o
moci jazyka, podle ep. Jakuba, podstatnou část jsme věnovali modlitbám za jednotlivé sbory,
vládu, budoucnost církve a jiné.
- ve středu 3. 3. jsme se spojili v online schůzce s bratřími Komise pro evangelizaci pod vedením
Ctirada Hrubého a připravili další postup při modlitební štafetě. Video pozvánku jsem rozesílal
všem členům farnosti. Některé z vás tento program opravdu zaujal. Průběžně dodám další info.
- stále nahráváme nedělní kázání, někdy posílá nahrávky ze skupinek i Petra z Týna; je skvělé, že
se i rozšiřuje počet našich posluchačů nedělních kázání
- V Týně, do začátku března probíhali domácí setkávání, kde jsem se mohl účastnit. Mám velkou
radost ze svědectví Lenky a dalších. Jednu neděli ke konci února jsme slavili v kapli bohoslužbu
s vysluhováním Večeře Páně.
- důležitá zpráva: staršovstvo dohodlo konání Farní konference ve středu 21. dubna v Protivíně
od 17. hodin. Zaznamenejte si, prosím, do svých diářů. Nevíme, sice, jaká bude situace, ale byli
bychom rádi, kdyby to vyšlo. Myslím, že jednání FK nebude trvat dlouho. Nicméně, prosím
všechny, kterých se týká podávání zpráv (předsedy výborů, vedoucí dětí, laické kazatele apod.),
aby již nyní na zprávách pracovali. Vy, kteří byste rádi doplnili nějaký výbor, nestyďte se a dejte
vědět.
- opět připomínám, že finanční příspěvky je možné posílat na účet farnosti či předávat na faře
kazateli; nezapomínejme také, že se nekonají bohoslužby a tím i nedělní sbírky; prosím,
pamatujte i na toto a nemyslete, že váš sbor váš příspěvek nepotřebuje.
- na druhou stranu : přihlásil se jeden nečlen, ale přítel naší farnosti, že by rád podporoval naši
farnost finančně. To je velmi povzbudivé.
- V další příloze je také seznam k modlitbám naší i Slovenské oblasti na měsíc březen.

NAROZENINY V BŘEZNU SLAVÍ
* 6. 3. Vašík Šálek mladší
* 14. 3. Kačenka Permanová
* 21. 3. Nela Neužilová
* 22. 3. Šárka Květenská
* 26. 3. Václav Bečvář
* 27. 3. Václav Šálek starší

Velká gratulace všem oslavencům!!! Ať jste požehnaní a požehnáním!!!
PRAVIDELNÉ BOHOSlUŽBY - DO ODVOLÁNÍ SE NEKONAJÍ
Další kázání pravidelně zveřejňují naši kazatelé na stránkách církve http://umc.cz

Modlitebné predmety – marec / březen 2021
7. – 13. 3.
Bratislava – Staré Město
Vďaka, že napriek obmedzeniam kvôli pandémii je možné sa stretávať ako zbor i keď
momentálne iba cez sociálne siete; napr. cez skype cez ktorý stále bežia o.i. Biblické hodiny,
ktorých za zúčastňujú nielen naši členovia, ale aj členovia iných zborov (Dolný Kubín,
Partizánske a iné). Takto sa môžme spoznávať a navzájom povzbudzovať. Vďaka za príležitosť
zapojiť sa do služby vydávania jedla bezdomovcom (projekt kresťanskej platformy "Kresťania
v meste"), do ktorej sa zapojili okrem kazateľa aj dvaja mládežníci zo zboru. Modlime sa
ochranu pre všetkých členov a priateľov zboru pred nákazou. Modlime sa za múdrosť pre
kazateľa, ale aj ďalších aktívnych slúžiacich v zbore, za Božiu múdrosť v tom, ako slúžiť v
tomto neľahkom období. Štefan Rendoš
Tachov - Epidemiologická situace na Tachovsku je katastrofální - na okrese není žádná
nemocnice, je zde velké množství i neregistrovaných cizinců, nákaza se šíří nekontrolovaně.
Postiženi jsou i lidé ze sboru. Prosíme o ochranu shůry. - Prosíme o modlitby za mobilní
Hospic sv. Jiří, za jeho sestry, lékařky a další pracovnice. Prosíme o Boží pomoc pro všechny
pečující a o Boží otevřenou náruč pro umírající. - Prosíme o ochranu pro pendlery, kteří jezdí
pracovat do Německa. - Prosíme o požehnání práce s mladými lidmi, která pokračuje navzdory
pandemii (Fusion, Royal Rangers, osobní kontakty). - Prosíme o požehnání pro ty, kdo se
připravují ke křtu. - Městské kulturní středisko poskytlo pro dobu pandemie prostory kina pro
náš sbor, abychom se mohli scházet. Prosíme o to, aby Hospodin odplatil svou dobrotou a
láskou. - Prosíme o požehnání pro učitele a pedagogické pracovníky, prosíme o Boží pomoc
pro žáky a studenty, zvláště maturanty. - Prosíme o požehnání Sedmdesátky, které vypadly
příjmy z čajovny. - Prosíme o přítomnost a působení Ducha svatého při přípravě promluv a
šíření kázání přes sociální sítě. Ať všichni, kdo poslouchají záznamy z našich bohoslužeb,
nacházejí to, co pro sebe potřebují. - Prosíme o požehnání všech rozhlasových a televizních
pořadů připravovaných kazatelem sboru. Petr Vaďura
14. – 20. 3.
Partizánske
Ďakujeme - že Pán ochraňoval našich drahých, ktorí boli chorí na covid - za Božiu blízkosť,
napriek tomu, že sa nemôžeme stretávať, nestrácame medzi sebou kontakt Prosíme - aby Pán
posilňoval všetkých bratov a sestry počas všetkých týchto obmedzení, aby sme neklesali na
duchu, ale hľadali pokoj pri Pánovom slove - za múdrosť pre svedectvo a povzbudenie pre
tých, ktorí nemajú a ani nevidia žiadnu nádej Štefania Sklenarová
Slaný
Jako snad všichni křesťané děkujeme za dosavadní Boží ochranu ve všech životních situacích
dneška – od pandemie po všechny drobné i velké osobní prožitky. Jsme vděčni, že naši členové
až dosud přestáli ve zdraví leckdy složité okolnosti. Prosíme, abychom vytrvali ve víře, v lásce
i naději. Prosíme za všechny vedoucí, ve společnosti i v církvi, aby měli duchovní i tělesnou
moudrost a odvahu jednat věrně, poctivě a spravedlivě vůči všem. Josef Červeňák

21. – 27. 3.
Dolný Kubín
Prosíme o modliotby - za mladých, - za rodiny - za ochranu. Patrik Hipp
Třeboň
Vnímáme, že by se náš sbor měl více otevřít a začlenit do místní komunity. Prosíme o
moudrost, do čeho se pustit, jak být užiteční, a o ochotné spolupracovníky. Prosíme za mladé
lidi v našem sboru, aby rostli ve víře i v počtu a aby náš sbor byl církví, kam budou chtít patřit.
Prosíme o obdarovaného vedoucího chval a dalších hudebních počinů. Mária Kunstová
28. 3. – 3. 4.
Sereď Prosíme o modlitby - za zbor, aby obstál vo viere - za tých, čo potrebujú pomoc. Pavle
Kocev

Svatý týden - Ve velikonočním týdnu hleďme svou vírou ke Kristu. Utrpení se stalo místem
Boží zvláštní přítomnosti, blízkosti. Děkujme Kristu, že nezůstáváme v našem utrpení sami,
zbaveni naděje a budoucnosti. Přinášejme Bohu v modlitbách nemocné i ty, kteří o ně pečují.
Kéž naše vlastní utrpení v nás probouzí soucit a trpělivost se slabostí těch druhých. - Své místo
má ve velikonočním týdnu také Bílá sobota a její ticho. Každý křik a pláč jednou utichne,
hádky a spory vyhasnou, nepřátelství vyhoří, všechna pouta budou jednou zlomena. Přinášejme
Bohu již nyní vše, co nemá budoucnost – v našich osobních životech, v životech našich sborů,
církve, ve společnosti, na Zemi. Neobviňujme ty druhé. Prosme Božího Ducha, aby nám ukázal
náš vlastní díl. Ať oheň Boží lásky může přinést očistu a vytvoří prostor pro nový zrod života. Kristův hrob se stal branou vzkříšení. Děkujme za naději, kterou nám Bůh v Kristu daroval.
Boží Duch povolává k novému životu. Přinášejme Bohu ty, kteří, jak se nám zdá, ztratili víru,
opustili společenství církve, odešli, spálili mosty, rezignovali.
Kéž místa, která pustnou, (modlitebny, kostely, sbory, farnosti, města a vesnice, rodiny i
jednotlivci),
Bůh
znovu
probudí
k
životu.
Ivana
Procházková

