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„Vyslyšev Hospodin hlas náš, popatřil na trápení naše, práci naši a soužení naše. A vyvedl nás Hospodin z 
Egypta v ruce silné a v rameni vztaženém, v strachu velikém, a znameních i zázracích. A uvedl nás na 
místo toto, a dal nám zemi tuto oplývající mlékem a strdí. Protož nyní, hle, přinesl jsem prvotiny úrod 
země, kterouž jsi mi dal, ó Hospodine. I necháš toho před Hospodinem Bohem svým, a pokloníš se jemu. I 
veseliti se budeš ve všech dobrých věcech, kteréž by tobě dal Hospodin Bůh tvůj, i domu tvému, ty i 
Levita i příchozí, kterýž jest uprostřed tebe.“ 
                                                                                                                                                Dt 26. 7-11 
Milí bratři a sestry, 
 
 na podzim sklízíme úrodu. A v církvi také na podzim za úrodu děkujeme. Proto Vás upřímně zveme 
na bohoslužby 17.října 2021 v 9.00 do evangelického kostela v Litomyšli. Budeme slavit Neděli díkčinění. 
 Na jaře letošního roku jsme také zvolili nové staršovstvo. Proto vás v neděli 24.10. v 9.00 zveme k 
slavnostním bohoslužbám, kde starší složí svůj slib. Shromáždění povede bratr senior Jakub Keller. 
 Lidé za úrodu děkovali odpradávna; snad ve všech kulturách a náboženstvích. Za dary sklizně se 
děkovalo i v Izraeli. Zde si ovšem připomínali, že ten největší Boží dar je Hospodinovo vysvobození z 
egyptského otroctví. I my křesťané děkujeme za úrodu. Ale také za Boží milost, která se zjevila na kříži a 
ve vzkříšení Pána Ježíše Krista. 
 Dnes se mnohým zdá, že člověka živí především jeho práce a šikovnost. Ale lidská práce přece není 
tím nejdůležitějším. Je spíše až tím posledním. Nejprve je tady onen základní zázrak stvoření. Zázrak, že 
vůbec existuje život. Že zde rostou rostliny a stromy, které mají semena a ovoce. Je zřejmé, že by to nebylo 
možné bez zázraku slunečního svitu, deště, tepla, bez zázraku růstu. Toto všechno jsou dobré dary našeho 
Stvořitele. Bez nich by jakékoli naše úsilí bylo k ničemu. Nic by nevyrostlo, nic by se neurodilo. 
 Když čteme o zemi oplývající mlékem a medem, nemůžeme nemyslet také na naši zemi. Je to země 
krásná, úrodná i bezpečná. Bůh nám ji svěřil, abychom se o ni starali, abychom ji chránili, abychom ji i 
obdělávali a získávali z ní obživu. Tuto zemi jsme dostali od Boha jako dědictví. Je to veliká milost a výsada. 
A je to také velký závazek a odpovědnost. A to je důležité. Hospodin je Bůh, který dává hojnost úrody, který 
dává chléb vezdejší. Hospodin není však jen Bůh hojné úrody, ale je to především Bůh vysvobození a 
záchrany. 
 Dobrých Božích darů máme užívat s radostí a vděčností. A nemáme je užívat jen pro sebe. Máme se 
rozdělit s těmi, kteří žádnou zemi nemají. Biblicky s lévitou a s hostem; dnes bychom řekli s přistěhovalcem 
či bezdomovcem. Bůh nám dává mnohé. A chce, abychom kolem jeho darů vytvořili společenství. Pán Ježíš 
Kristus nás zve ke svému stolu. A nabízí nám své dary, dary chleba a vína. V nich rozpoznáváme jeho oběť 
za naše hříchy a pro naše spasení. Zve nás ten, který nás vysvobozuje z moci toho Zlého. Zve nás, abychom 
se společně veselili z jeho dobrých darů. 
 Když od Pána Boha přijímáme jeho dary a dobrodiní, je to důvod k vděčnosti. Vždyť jsme toho 
všichni tolik dostali. To je také důvod, abychom nezapomínali na chudé a potřebné. A rovněž i na hmotné 
potřeby svého sboru. Z vašich darů, salárů i sbírek hradíme všechny opravy i náklady na provoz a část 
odvádíme do ústředí církve (personální fond a repartice). V letošním roce jsme díky vašim darům i dotaci od 
města (20 000 Kč) mohli opravit zídku před vstupem do kostela (sbírka na ni ještě probíhá). Děkujeme vám 
všem, kteří svůj sbor podporujete. 

Jedním z hlavních příjmů sboru je salár. Dle letošního rozpočtu by měl být 330 000 Kč. Zatím jsme od 
vás přijali 213 250 Kč. Děkujeme. Salár je možno zaplatit osobně v neděli ve sboru či bankovním převodem 
na sborový účet  č. 222402179/0300. 
 Děkujeme za Vaše pochopení i za Vaši obětavost. Přejeme vše dobré, pokoj a hojnost Božího 
požehnání. Těšíme se na setkání s Vámi. 
 
 
     Václav Hurt, farář                                                           Michal Sadílek, kurátor 


