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 Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, 
 nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, 
 takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. 
 Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: 
 Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, 
 vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. 
 S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. 
 Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat.    Iz 55, 10-12 
 
Milí bratři a sestry, 

začal čas podzimu. Ale už nějaký čas zažíváme spíš střídání léta a zimy, než klasických čtyř ročních období. 
A podzim jakoby se stal jen jakýmsi mezistupněm od konce léta po počátek zimy. Přesto nebo možná právě 
proto si máme podzim připomínat jako dobu sklízení úrody, přípravy na zimu a v neposlední řadě je pro nás 
časem díků. Díkůčinění. 

Dobou, kdy si můžeme uvědomit, co všechno od Boha dostáváme. A že toho není málo. Vidíme to na 
každém kroku, na každém kusu země, nahoře na nebi i dole, kam až naše noha dosáhne. A současně vidíme, že 
to, co od Boha máme, je dobré. Je nám ku prospěchu, je nám k dobrému životu. Ale také nám jeho dobrodiní 
připomínají, že nejen chlebem živ je člověk, ale i slovem. 

A to přímo Slovem Božím, jehož účinnost přirovnává starozákonní prorok Izajáš k dešti, jenž zúrodňuje 
zemi a tím plní hned dva své úkoly. Coby padající vláha dodává našim životům sílu a růst a jakožto chléb života 
vydává se za nás za všechny na věčný pokrm a současně zahání hlad po jeho účinku. A pro tehdy zajatý 
izraelský lid to znamenalo, že pomoc se už blíží. A to, co Hospodin svému lidu zaslibuje – odpuštění a návrat – 
je stejně tak jisté, jako naše každoroční očekávání úrody na poli či na vinici a naplňuje se už tím, jakmile je jeho 
zvěst vyslovena. Jeho rozsévané slovo, výsledek jeho působení je již před námi, je již přede dveřmi. Je tak jisté, 
jako naše doufání v to, co přijde, v to, co nás jistě čeká. 

A co že to bude? Hospodinovo slovo dané nám lidem. Boží slovo, skrze něž sám Bůh působí a tvoří, dává 
je svému lidu a tím mu poskytuje sebe sama. Skrze slovo stal se Bůh člověkem a z lidu Izraele stal se lid slova. 
Slova o radosti, radostné zvěsti o odpuštění hříchů a záchraně celého Izraele, slova, jímž byl lid současně veden 
v pokoji. Zpět do země jejich otců. Návratu do Bohem zaslíbené země. 

 
Vděčnost za dary Božího slova i za dary letošní úrody chceme vyjádřit společně při bohoslužbách 

díkůčinění v neděli 21.10. 2018 v 9:00 hod. Bude to shromáždění s večeří Páně. 
V měsíci říjnu si ve sboru také připomeneme dvě stoletá výročí. V neděli 14.10. budeme mít sborový 

den k stoletému výročí od spojení reformované a lutherské církve a vzniku ČCE. Našim milým hostem bude 
bratr Dr. Peter Morée z Evangelické teologické fakulty UK. Dopoledne v 9:00 bude kázat a odpoledne ve 14:30 
hovořit na thema „Cesta českých evangelíků v zákrutách moderních dějin.“ 

100 let od vzniku Československé republiky oslavíme v neděli 28. října v 16:30 koncertem žesťového 
souboru Consonare a pěveckého sboru ČCE z Olomouce. Na všechny tři sborové akce Vás upřímně zveme. 

Děkujeme, že svůj sbor podporujete. Ať už modlitbou, účastí na shromážděních i finančně. Díky tomu 
jsme letos např. mohli provést renovaci střechy na kostele za 68.850,- Kč. Prosíme také, abyste pamatovali na 
salár. Zatím členové sboru k 31.8. zaplatili 146 450,- Kč. Velice si vážíme toho, že více než 20 z vás salár posílá 
každý měsíc na účet sboru. Salár je možno platit v hotovosti ve sboru, nebo převodem na sborový účet č. 
222402179/0300. 

Vikář Jan Hrudka, jenž ještě připravil první část tohoto dopisu, je od 1. října farářem sboru v Telecím. 
Jsme mu vděčni za jeho službu a přejeme mu hojnost Božího požehnání na novém místě. 

Děkujeme za Vaši přízeň, za Vaše modlitby i za Vaši obětavost. Přejeme Vám vše dobré a těšíme se na 
setkání s Vámi. Ať Vás pán Bůh provází svojí milostí. 
 
            Václav Hurt, farář      Michal Sadílek, kurátor 


