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LIST DÍKŮVZDÁNÍ

Jestliže
nám
Hospodin
bude
přát,
uvede
nás
do
této
země
a
dá nám ji.

Je to
země
oplývající
mlékem
a
medem.

Numeri 14,8



ČAS SKLIZNĚ, ČAS MOUDROSTI

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako
nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboťnastaly
dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle
Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,ale plni Ducha
zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovnípísně. Zpívejte
Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte
díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Ef5,15-20

Milé sestry, milí bratři,

podzimní čas sklizně úrody bývá časem radosti

a veselí. Letošní úroda je poznamenaná vysokými letními teplotami a suchem.

My, co máme zahrádky, jsme sucho sledovali s obavami a smutkem. A přesto

je za co děkovat a nemusíme se obávat hladu. Právě proto si dávejme pozor na

to, jak žijeme, jak si počínáme. Pamatujme, že náš blahobyt není samozřej-

mostí. Nerozumnost není jen hloupé jednání, ale také to, že člověk při svém

jednání nepočítá s Božím soudem. Nepochybně prochází náš kontinent velkou

zkouškou.

Dnes, když máme velké státní zásoby, kdy si můžeme potraviny snadno kou-

pit u sousedů, kterým se urodilo víc, nepociťujeme neúrodu nijak palčivě, tak

jak tomu bylo v dřívějších dobách. Nehrozí nám hlad a na Boží soud si ani

nevzpomeneme. O to víc j e třeba pamatovat na Hospodina a jeho cesty

a děkovat, že v Kristu se nám vždy otevírá naděje.

Nejsem sama, na koho v tyto poslední zářijové dny padá smutek z odchodu

bratra faráře Pavla Dvořáčka z našeho sboru. „U Salvátora je to jako kdyby

se rozbila nádoba, která se už nedá spravit,“ řekla mi jedna sestra.

Vždycky a za všechno Bohu děkovat znamená vědět, že Bůh je milostivý a

věrný, že nás miluje i přes naše selhání a rozbité nádoby. I dnes můžeme

děkovat za uplynulý společný čas a pokud neztratíme důvěru v Krista, budeme

mít za co děkovat i nadále.
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Srdečně vás všechny zveme ke slavnosti

NEDĚLE DÍKŮVZDÁN Í

za úrodu a všechny Boží dary.

4. října 201 5 v 9.30 hodin
v našem kostele U Salvátora.

Chceme děkovat za uplynulé období společné práce.
setkávání, přátelství a lásky

při bohoslužbách se svatou Večeří Páně,
pod vedením

faráře Pavla Dvořáčka.
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Oznámení

Celocírkevní sbírka neděle díkčinění je určena pro sociální a charitativní

pomoc. Víme, že ochotného dárce miluje Bůh.

Bratru faráři Pavlovi Dvořáčkovi končí služba v našem sboru 9. října

2015, kdy dosáhne 65 let věku.

Děkujeme mu za všechnu práci pro sbor, za humor, který mezi nás vnášel, za

přátelství i spolupráci, za práci s dětmi a konfirmandy a zejména za službu

Božího slova.

Přejeme mu, aby se svou ženou Kateřinou, prožíval pokojné dny v práci ve

sboru U Klimenta na Novém Městě, kde od 10. října pokračuje v kazatelské

službě.

Lýdie Mamulová, druhá farářka



Kontakt:
kancelář: 222 31 3 884

salvator@evangnet.cz

farář P. Dvořáček: 775 691 050

pavel.dvoracek@evangnet.cz

farářka L. Mamulová: 603 525 431

lydiem@atlas.cz

kurátor P. Janeček: 603 260 1 73

sborová sestra: 731 1 73 925

pokladník: 731 1 73 925

koncerty a pronájmy: 731 620 239

Návštěvní hodiny v kostele:

úterý od 9:00 do 1 2:00

čtvrtek od 1 6:00 do 1 9:00

Na návštěvě do rodiny nebo do

nemocnice se můžete domluvit

v kanceláři, telefonicky nebo osobně

s faráři sboru před nebo po

bohoslužbách.
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Bože,

naše spáso,

naděje

všech

končin země

i zámořských dálek,

jenž jsi

upevnil

svou mocí

hory,

opásán

bohatýrskou silou,

jenž konejšíš

hukot moří,

hukot

jejich vlnobití

i vřavu národů.

Žalm 65
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