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Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 
           
Milí bratří a sestry, 
           v Menším katechismu podal Martin Luther (poslední den měsíce října si celý evangelický svět 

připomene rovných 505 let od jeho veřejného vystoupení s programem reformace církve) znamenitý 
výklad Apoštolského vyznání víry, z něhož vybíráme: 

           "Co znamená: ´Věřím v Boha Otce, Stvořitele nebe i země´? - Věřím, že mě Bůh stvořil, stejně 
jako všecko ostatní tvorstvo. Dal mi tělo i duši, oči, uši a všecky údy, rozum a všecky smysly, a s tím vším mě 
neustále zachovává. Každodenně mi také štědře dává oděv a obuv, pokrm a nápoj, příbytek a domov, 
manželku a děti, pole, dobytek a ostatní jmění a vůbec všecko, co potřebuji k tělesnému životu. Chrání mě 
před nebezpečím a zachovává od všeho zlého. To všecko činí jen a jen ze své božské dobrotivosti a 
milosrdenství, bez jakýchkoli mých zásluh a práv. Proto jsem povinen mu za všecko děkovat, jej chválit, 
jemu sloužit a jeho poslouchat. To je jistě věrná pravda." 

Ano, jak Pánu Bohu neděkovat za to všecko? Nadto ještě když nám dal svého Syna, který "mě, 
ztraceného a zavrženého člověka, vykoupil, vyprostil a vysvobodil od všech hříchů, od smrti a od moci 
ďáblovy, a to ne zlatem a stříbrem, ale svou drahou krví, svým utrpením bez viny a svou smrtí. Podstoupil 
to, abych se stal jeho vlastnictvím, žil pod jeho vládou v jeho království a jemu sloužil ve věčné 
spravedlnosti, nevinnosti a blaženosti. Proto také vstal z mrtvých, živ jest a kraluje na věky. To je jistě věrná 
pravda."  

A nadto ještě - "protože můj rozum a mé síly nestačí, abych v Ježíše Krista, svého Pána, uvěřil a mohl 
k němu přijít" - nadto ještě poslal svého svatého Ducha, který ",,,v jediné pravé víře v Ježíše Krista utvrzuje 
všecku křesťanskou církev na zemi,,, každého dne mně i všem ostatním věřícím odpouští všecky hříchy, v 
nejposlednější den mě i všecky ostatní mrtvé vzkřísí a potom mě i všecky ostatní věřící v Krista obdaří 
věčným životem"! 

To je jistě věrná pravda. Jak tedy Pánu Bohu neděkovat? Zveme Vás proto na 
 

slavnost Díkčinění, 
 
kterou budeme v Litomyšli slavit v neděli 23. října 2022 v 9:00 hod. při pravidelných nedělních 

bohoslužbách v kostele. 
 
Při této slavnosti budeme spolu hosty u stolu Páně. Jako každý rok při Díkčinění bude sbírka 

celocírkevní, na fond sociální a charitativní pomoci. To je fond, z něhož je naše církev s to pohotově 
pomáhat lidem stiženým náhlou nouzí (např. při přírodních pohromách u nás i ve světě, válkách, 
hladomorech). 

 
Od září je na rok náš sbor po odchodu bratra faráře Hurta do penze administrován ze Sloupnice 

bratrem farářem Danielem Matoušem. 
   
Těšíme se na shledanou. "S vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám 

dává Duch. Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu 
Otci." (Kol 3,16-17) 
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