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 „Aniž se toho dopouštěj, abys se měl zapomenouti na Hospodina Boha svého, a neostříhati 

přikázaní a soudů jeho i ustanovení jeho, kterýž já dnes přikazuji tobě, aby když bys jedl a nasycen byl, 

a domů krásných nastavěje, v nich bys bydlil, a volové i ovce tvé rozmnoženy byly by, stříbra také a 

zlata měl bys mnoho, a hojnost ve všech věcech svých, nepozdvihlo se srdce tvé, a zapomenul bys na 

Hospodina Boha svého, kterýž tě vyvedl z země Egyptské. Aniž říkej v srdci svém: Moc má a síla ruky 

mé způsobila mi toto zboží, ale pamatuj na Hospodina Boha svého, nebo on dává tobě moc k dobývání 

zboží, aby utvrdil smlouvu svou, kterouž s přísahou učinil s otci tvými, jakož to ukazuje dnešní den. Ne 

samým chlebem živ bude člověk, ale vším tím, což vychází z úst Hospodinových, živ bude člověk“. 

                       Dt 8.  11-14, 17-18, 3b 
Milí bratři a sestry, 

 

 podzim je v evangelické církvi čas díků za úrodu a za Boží požehnání. V našem sboru budeme 

společně děkovat za Boží péči a dobrotu v neděli 22. října 2017 v 9:00 hod. při nedělních bohoslužbách v 

našem kostele v Litomyšli. K tomuto shromáždění Vás co nejsrdečněji zveme. Budeme slavit jméno 

Hospodinovo, neboť je to Bůh věrný a milosrdný. Již mnohokrát jsme mohli v našem osobním životě i v 

životě církve poznat jeho věrnou lásku. 

 Díkůvzdání za úrodu je prastará tradice; ještě předbiblická, pohanská. Izrael tuto tradici přírodních 

náboženství převzal. Ale spojil ji se zvěstí o vysvobození Božího lidu z egyptského otroctví. Aby bylo jasné, 

„že ne samým chlebem živ bude člověk, ale vším tím, což vychází z úst Hospodinových, živ bude člověk“ (Dt 

8.3b). Izrael se tím bránil, aby se ze svátků díkčinění nestal jen přízemní pohanský svátek konzumu a 

spotřeby. Jak mnoho dnes ale Bohu děkujeme? Není to žádná sláva. Není to ale nic nového. Stávalo se to už v 

Izraeli. Osmá kapitola knihy Deuteronomium varuje před pokušením blahobytu. Když se člověku vede dobře, 

velmi snadno zapomene, že je to díky Boží milosti. Je to i naše zkušenost. Vždyť se nám vede vůbec nejlépe v 

dějinách. Žijeme v míru a většina z nás v blahobytu. Mnozí však Hospodina opustili a na vděčnost zapomněli. 

 My ale chceme Hospodinu děkovat za jeho otcovskou péči. Chceme děkovat za to, co se letos 

urodilo. Chceme děkovat i za jeho lásku, za jeho odpuštění, za jeho spásu. Vždyť nám poslal svého Syna, aby 

každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bohu díky, že jsme svobodnými lidmi, kteří mohou 

milovat a věřit. Díky Bohu, že náš život má i navzdory smrti smysl a budoucnost. Máme důvod k vděčnosti. 

Jsme vděčni i za svobodu a nezávislost na státu. To ovšem také nese odpovědnost za hospodaření sboru. Z 

Vašich darů, salárů i sbírek hradíme náklady na provoz, opravy (letos výměna plynového kotle na faře) a stále 

větší část platu našich farářů a farářek (personální fond). Část příjmů odvádíme pak seniorátnímu výboru a 

synodní radě (repartice a celocírkevní sbírky). 

 Děkujeme Vám všem, kteří svůj sbor podporujete. Ať už modlitbou, účastí na shromážděních i 

finančně. Následuje několik čísel ze sborových příjmů i výdajů: Sbírka na výměnu kotle na faře vynesla 

11.100,- Kč. A od města jsme s vděčností přijali dotaci 50.000,- Kč a dar od seniorátní JJ 22.591,- Kč. Na 

saláru je od členů sboru k 31.8. vybráno 132.100,- Kč. Někteří (22) platí salár každý měsíc na běžný účet 

sboru. Velice za to děkujeme a doporučujeme to i ostatním. Pokud jste letos salár ještě nezaplatili, můžete tak 

učinit buď v hotovosti ve sboru anebo převodem na sborový účet č. 222402179/0300. 

 Od 1. října působí v našem sboru bratr vikář Jan Hrudka. Vykonává zde svůj roční vikariát a 

připravuje se tak na farářskou službu v naší církvi. Budete se s ním moci setkat ve všech oblastech sborového 

života. Prosíme, abyste ho přijímali s láskou. 

 Na závěr máme ještě dvě pozvání. V letošním roce slavíme 500 let evropské reformace. V Litomyšli 

si toto výročí připomeneme slavnostními ekumenickými bohoslužbami s večeří Páně, které se budou konat v 

Novém kostele Církve bratrské v úterý 31. října 2017 v 18:30 hod. Kázat bude bratr David Beňa, kazatel 

a učitel Církve bratrské. Výše uvedené výročí si připomeneme i sborovým dnem, který bude v poslední 

neděli církevního roku 26. listopadu. Účast nám přislíbil církevní kantor bratr Ladislav Moravetz. 

Dopoledne bude doprovázet při našich bohoslužbách a odpoledne ve 14:00 hod. bude hovořit na téma „Martin 

Luther a písně.“ K oběma shromážděním Vás upřímně zveme. 

Děkujeme za Vaši přízeň, za Vaše modlitby i za Vaši obětavost. Přejeme Vám vše dobré, hojnost Božího 

požehnání a těšíme se na setkání s Vámi. 

 

            Václav Hurt, farář                                                                  Michal Sadílek, kurátor 


