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účet č. 222402179/0300 
 

říjen 2019 
 
„Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho.“ Ž 103. 2 
„Ne samým chlebem živ bude člověk, ale vším tím, což vychází z úst Hospodinových, živ bude člověk“. 
                                               Dt 8. 3b 
Milí bratři a sestry, 
 
 upřímně Vás zdravíme v podzimním čase, který je pro nás evangelíky časem díků. Jsme vděčni 
našemu Bohu za to, že se o nás stará. Každý rok si to uvědomujeme v době sklizně. Zvláště v posledních 
letech je zřejmé, že dobrá úroda není nic samozřejmého. Déšť a vůbec příznivé počasí není nic 
automatického. Je to Boží dar. To, že máme co jíst, je Boží dar. Jistě je zatím také práce rolníků a dalších lidí. 
Ale bez Božího požehnání, bez Boží péče by se nám neurodilo vůbec nic. Bez Boží přízně bychom neměli svůj 
denní chléb. Proto naše duše dobrořečí Hospodinu. Jako každý rok budeme Hospodinu dobrořečit společně 
při bohoslužbách v neděli 13. října v 9.00, ke kterým Vás srdečně zveme. Budeme při nich také slavit svatou 
večeři Páně.  
 A nejsme vděčni jenom za letošní úrodu, ale jsme vděčni za Boží lásku a péči vůbec. Vždyť na cestu 
víry pozval už Abrahama a dal mu své požehnání, dar země i dar nesčíslných potomků. Jákobovi dal zase 
jedinečné jméno Izrael - Zápasí Bůh. A pak skrze Mojžíše vyvedl Izrael z egyptského otroctví, na Sinaji mu dal 
desatero přikázání a přivedl jej do země zaslíbené. A pak svému lidu posílal vysvoboditele a také proroky, kteří 
mu zvěstovali jeho slovo. A především náš nebeský Otec poslal svého Syna, aby byl našim Spasitelem. A on 
pro naši spásu obětoval svůj život na kříži. A Bůh ho vzkřísil z mrtvých, abychom navzdory své hříšnosti a 
smrtelnosti měli budoucnost a naději věčného života. Z Boží milosti platí všechna tato dobrodiní i pro nás. 
 Jsme Pánu Bohu také vděčni, že už 30 let smíme žít ve svobodné společnosti. Že můžeme svobodně 
věřit, svobodně se vzdělávat, svobodně podnikat i svobodně cestovat. A také ve svém osobním životě od 
narození až po současnost zakoušíme Boží lásku. Nechceme tedy zapomínat na všechna jeho dobrodiní. 
Proto chválíme Boží jméno a naše duše dobrořečí Hospodinu.  
 Právě, když děkujeme Hospodinu za letošní úrodu, máme ale slyšet: „Ne samým chlebem živ bude 
člověk, ale vším tím, což vychází z úst Hospodinových, živ bude člověk“. Boží slovo nás učí, že v životě nejde 
jen o vnější nasycení, o vnější blahobyt. V životě přece nejde jen o konzum, i když nás o tom reklamy 
přesvědčují každý den. Ďábelské nabídky ohledně vnějšího blahobytu odmítl už Pán Ježíš při pokušení na 
poušti. Proto se i my ve svém životě chceme sytit především slovy, které vycházejí z úst Hospodinových. 
Jsou to slova Boží lásky, která nás vedou k životu podle Božích přikázání, k životu v pravdě, spravedlnosti a 
milosrdenství. 
 Milí bratři a sestry, máme mnoho důvodů k vděčnosti. Proto se také při bohoslužbách na neděli 
Díkčinění tradičně koná celocírkevní sbírka pro sociální a charitativní pomoc. Tuto sbírku Vám doporučujeme. 
Prosíme, pamatujte také, že z vašich darů, salárů i sbírek hradíme náklady na provoz našeho sboru, různé 
opravy a stále větší část platu našich farářů a farářek (personální fond). Část příjmů odvádíme pak 
seniorátnímu výboru a synodní radě (repartice a celocírkevní sbírky). Letos v létě jsme nechali instalovat nový 
kondenzační plynový kotel pro vytápění kostela. Tato investice nás stála 106 339 Kč. A od města Litomyšl 
jsme s vděčností na tuto akci přijali dotaci 50 000 Kč. Děkujeme také za vaše dary. 
 Děkujeme, že svůj sbor podporujete. Ať už modlitbou, účastí na shromážděních i finančně. Např. letos 
je na saláru od členů sboru k 31.8. vybráno 169 450,- Kč. Je to díky vám, kteří svůj salár platíte průběžně 
každý měsíc. Salár je možné platit buď v hotovosti ve sboru, anebo převodem na sborový účet č. 
222402179/0300. 
  

Milí bratři a sestry, přejeme vám vše dobré, hojnost Božího požehnání a těšíme se na setkání s vámi. 
 

 
            Václav Hurt, farář                                                                  Michal Sadílek, kurátor 


