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Památka zesnulých 2019 
 

Pane, ukaž mi, že má cesta k nebi jde  

a vše, co sesíláš, z lásky že je!        Zpěvník CČSH, píseň č. 23 

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek u Boha, 

věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama.      2. Korintským, 5. kapitola, 1. 

Verš 

 

Připomenutí Památky zesnulých při pobožnosti ve Sboru Alberta Schweitzera 

v sobotu 2. listopadu v 18 hodin 

 

V poslední době zaznamenáváme, že lidé obecně si začínají vážit dobrého díla lidí, kteří 

již zemřeli a o nichž Bůh rozhodne, zda vstoupí do věčného domu v nebesích, který nebyl 

zbudován rukama. Při Památném dnu sokolstva, 8. října, si připomínáme bratry a sestry, 

kteří obětovali své životy během 2. světové války. Dovídáme se také především díky 

činnosti Československé obce legionářské o legionářích, kteří vybojovali existenci 

demokratického 1. státu Čechů a Slováků na bojištích 1. světové války a při obraně 

integrity  hranic Československa v pohraničí s Polskem, Maďarskem, Ukrajinou.    

V církvi patřila v minulosti připomínka Památky zesnulých k velkým církevním 

setkáním, ale v posledních letech jakoby ustupovala do pozadí církevního života. Snad je 

to způsobeno prořídlými řadami členstva, starostmi o život v přítomnosti? Pamatujme 

na ty, kteří nám byli příkladem života, pomáhali nám, vychovávali nás, vedli nás k víře v 

Pána Boha, byli nám životní oporou. Nemusí být hrdiny národními, před Pánem Bohem 

jsme si rovni, rozhoduje svědectví našeho života. 

Věříme, že jsou zachováni  v Boží paměti, proto se modlíme „kéž spočívají v náplni 

věčnosti“. Nepropadli se v nic, mohou být v Duchu svatém s námi. Je to tajemství víry, 

které nám křesťanství prostředkuje a které církev při pobožnosti nabízí prožít. Díky 

Bohu a církvi za to. 

Na kartičky, které máte v dopisech přiloženy, napište jména těch, na které myslíte a na 

které chcete jmenovitě vzpomenout. Kartičky osobně nebo poštou doručte v časovém 

předstihu, abychom je mohli vložit do zeleného vzpomínkového věnce a jména přečíst 

při pobožnosti nahlas. 
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Budeme vděčni, když při této příležitosti předáte osobně finanční příspěvek jako dar, 

popřípadě zaplatíte také řádný roční členský církevní příspěvek ve výši 400 Kč, pokud 

jste tak již neučinili. Ke stejnému účelu je možné využít i přiložené složenky, nebo poslat 

částku přímo bankovním příkazem na číslo účtu: 35-7932390207/0100. Na složence (i 

na obálce) je ručně vepsáno číslo Vaší členské legitimace, které slouží také jako 

specifický symbol, tedy pro identifikaci plátce a dárce. Děkujeme všem, kteří 

podporujete těmito příspěvky svou náboženskou obec, její činnost bohoslužebnou, 

sociální a kulturní i režijní náklady.  

To, co bylo samozřejmé pro první generaci našich členů, kteří s velikou obětavostí  - 

finanční i pracovní - stavěli své sbory a kostely, to se jen pozvolna znovu probouzí k 

životu a činnosti. Díky za každého jednotlivce, který bere křesťanskou církev jako 

nositelku hodnot – duchovních a morálních. Díky za každého, kdo hledá víru v Pána 

Boha a snaží se ji ukazovat svým příkladem života, kdo hledají v křesťanské víře osobní 

vztah k Bohu skrze jeho Syna Ježíše, našeho Pána a Spasitele. Tak se učíme měnit své 

myšlení, rozhodování a jednání, abychom žili život dobra, pravdy a krásy. 

 

Dovolujeme si Vás pozvat i na nejbližší kulturní akce: 

16. 11. 2019 v 18.00 h  Sefardské písně 

14. 12. 2019 v 18.00 h Adventní koncert skupiny „Matiné“ 

21. 12. 2019 v 18.00 h Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby v koncertním 

 provedení 

Další akce budou zveřejňovány na webových stránkách naší náboženské obce 

www.ccshmichle.cz a facebooku na adrese Sbor Alberta Schweitzera. 

Pravidelná setkání: Bohoslužby v neděli od 10 hodin s doprovodem varhan a první 

neděli v měsíci také v 19 hodin. Každou druhou neděli v měsíci je připraven souběžně 

s bohoslužbou program pro děti. Druhé úterý v měsíci v 18 hodin Setkání a rozhovory o 

životě z pohledu víry a Bible.  Na webových stránkách www.ccshmichle.cz si můžete 

přečíst i nedělní promluvy. 

Informujte nás, prosíme, také o změnách (přestěhování, změna příjmení, nová adresa, 

úmrtí, emailová adresa, telefon, chci návštěvu, pomoc). 

Za radu starších Vás pozdravují 

 

Jana Krajčiříková                             Eva Mikulecká                                 Eva Mlezivová     

       

předsedkyně                                  farářka                                   finanční zpravodajka 
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