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Postní doba L.P. 2021 

Sestry a bratři v Ježíši Kristu a Vy všichni, kteří sympatizujete s naší činností a úsilím pomáhat! 

Sbor Alberta Schweitzera je živým organismem, v němž lidé nacházejí radost, pomoc, útěchu, 

duchovní rozvoj, jinak řečeno lidskost, která je živena a posilována křesťanským 

náboženstvím. 

Postní doba je přípravou na Velikonoce, tedy na Velkou noc, kdy Bůh v Ježíši porazil našeho 

největšího nepřítele smrt. Ježíš – člověk - vstal z mrtvých, byl vzkříšen. To je naše naděje, možnost, 

která poodkrývá smysl života za běžně vnímaný rámec od narození po smrt.  

 
Velikonoční týden ve sboru můžete sledovat i na YouTube (viz www.ccshmichle.cz - odkaz na hlavní 

stránce vás jednoduše nasměruje). 

 

Zveme Vás: 

 Květná neděle, 28. března, 10 hodin – bohoslužby s večeří Páně 

 Zelený čtvrtek, 1. dubna, 18 hodin – pobožnost s večeří Páně 

 Velký pátek, 2. dubna, 18 hodin – přednes Pašijí (poslední hodiny Ježíšova 

života) s hudebními vstupy na varhany (Kateřina Buršíková) a na flétnu (Marek 

Buble) 

 Hod Boží velikonoční, neděle 4. dubna, 10 hodin a 19 hodin – bohoslužby 

s večeří Páně 

 

V této zvláštní době se stále můžete s farářkou jednotlivě (osobně) setkávat; čas si, prosím, předem 

domluvte. V každém případě ji zastihnete v úterý od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 13 do 16 hodin.  

Vydáváme potravinovou pomoc a sociální podporu v pátek od 15:30 – 16:30 hodin. Neváhejte se 

na nás obrátit, potřebujete-li ji sami či víte o někom ve svém okolí (telefonní číslo a e-mail jsou 

uvedeny v hlavičce dopisu). 

Chceme poděkovat těm z Vás, kteří aktivně přispíváte na činnost náboženské obce. Prosím, 

neopomeňte zaplatit roční členský příspěvek v rozmezí 400-1000 Kč. Někteří z Vás pomáháte i 

dalším jednorázovým finančním darem nebo pravidelnými měsíčními dary. Bez nich naše pomoc 

bude limitována. 
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Dle Vašeho uvážení můžete podpořit: 
 všeobecný fond pod variabilním symbolem 400,  

 na opravy našeho sboru, který je historickou památkou, variabilní symbol 401,  

 na sociální fond, variabilní symbol 402, 

 na výrobu unikátních hostií podle návrhu Františka Bílka, variabilní symbol 403. 

Náš účet máme u Komerční banky č. 35-7932390207/0100. DĚKUJEME VÁM! 

Radujeme se z toho, že žijeme ve společnosti, kde můžeme svobodně o své víře mluvit, díky své víře 

pomáhat druhým a také se připravujeme na konečnou finanční odluku církve od státu; svobodu pro 

svou práci máme již od roku 1989. Je to pro církev veliká výzva, úkol a práce. Mnozí se o to snaží a 

usilovně pracují. Přidejte se k nám znovu. Tolik z Vás se k církvi aktivně nehlásíte, tím křesťanská 

víra odumírá a svědectví dobra se umenšuje. Přitom po něm tolik toužíme! Pán Bůh nám stále nabízí 

možnost rozhodnout se k návratu k němu, do naší náboženské obce, k pomoci druhým i sobě 

navzájem. Svou vůli prosazuje skrze nás lidi, nečekejme jen na nadpřirozené zázraky. Každý z nás 

má nějaké obdarování, kterým může přispět, nejsme tu jen pro sebe a své nejbližší. Rok trvající 

covidová doba potřebuje nasazení nás všech, nejen zdravotníků. 

27. března 2021 začne sčítání obyvatel, jehož on-line fáze potrvá do 9. dubna 2021. Kdo nepoužije 

počítač, nevadí. Bude mít možnost v termínu od 17. dubna do 11. května vyplnit tištěný formulář, 

který roznesou sčítací komisaři.  

Mezi údaji ve formuláři je také zahrnuta otázka na náboženskou víru (viz obrázek): 

 

Promyslete možnost se k Církvi československé husitské znovu po letech přihlásit uvedením názvu 

církve ve formuláři, návštěvou své náboženské obce, podívat se a sledovat dění na její webové 

stránce, setkat se a promluvit s farářkou, zvážit svou pomoc. Snahou je nekritizovat druhé, ale přidat 

ruku ku pomoci, podpoře, přijít s radou.  

 

Za radu starších Vás pozdravují       

 

 

předsedkyně rady starších        finanční zpravodajka                     farářka 

 

 

 


