Velikonoční sborový dopis 2021
Blížia sa Veľkonočné sviatky. Na Kvetnú nedelu, Zelený štvrtok a Veľký piatok si vždy znova
pripomínáme deje Pánovho utrpenia. To, že si tieto udalosti pripomínáme každoročne, má
svoj dôvod. Utrpenia vo svete je mnoho, ale utrpenie Ježiša Krista je celkom jedinečné. Je
vykupiteľskou smrťou na záchranu ľudstva, ktoré sa hriechom dostalo do neštastia. Z kterého
si my, jako jednotlivci, ale ani samotné ľudstvo, nedokážeme pomôcť. Udalosť na Golgote
nie je náhodný príbeh. Za touto udalosťou stojí rozhodnutie Hospodina. Táto udalosť
ukazuje Božiu nesmiernu lásku k nám.
Izaiaš 54,10 Práve tieto starozákonné slová nám zaznievajú do dnešného světa, ktorý sa nám
často javí, jako život bez Boha. Je plný utrpenia, bolestí, tragédii. Ale Boh nás neopúšťa.
Majme tú istotu, že Boh je s nami, vedie naše cesty a stojí při našich rozhodnutiach.
Ježiš Kristus neumiera zbytočne, bez významu pre nás, ale umiera za nás. Tým nám otvára
cestu k Bohu, do jeho kralovstva. Čo si môžeme viac priať? Túto istotu nám nikto a nič
nevezme. O túto istotu sa môžeme maximálne sami pripraviť, ked veriť v Neho nebudeme.
Bratia a sestry, prajem vám veľa sily a odvahy do tohoto zvláštneho coronavirového času.
Požehnané Veľkonočné sviatky
farárka Erika Petříčkova
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celocírkevní sbírka HLAVNÍ DAR LÁSKY připadá tradičně na Velikonoční neděli. Tuto
sbírku vykonáme letos opět v kostele, kdo v kostele nebude a chtěl by přispět do košíku ,
může poslat danou částku na sborový účet 106084388/0300 a variabilní symbol 2021.
Sbírku můžete posílat do 20. Dubna. Další informace na www.evangelik.eu.
PŘI SČÍTÁNÍ LIDU vás všechny prosíme, abyste se ve formuláři přihlásili k naší církvi.
Oficiální název je ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ. Buďme hrdí na svoji víru
a na příslušnost k církvi i před druhými.

Bohoslužba na Velký pátek 2.4. - v Kyjově 9.30 s VP
Bohoslužba na Velikonoční neděli 4.4. – v Kyjově 9.30 s VP
___________________________________________________________________________

Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám
klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18

