
sborový dopis   

k neděli 7.2.2021 

 

Milé sestry a bratři, příznivci modřanského sboru!  

Možná na vás taky padá únava z šedivých dnů a šedých coronavirových perspektiv. 

Ale bude zas neděle s bohoslužbami a je tu dopis s připomínkou, že právě nás spojuje 

něco úžasného, bez čeho by náš život byl mnohem šedivější. Naše víra. (Nebo možná její 

hledání, urputný nikdy nekončící boj víry).  

Dovolte mi proto dnes trochu delší citaci z jednoho kázání Sváťi Karáska:  

„Vyjdu z podobenství o rozsévači. Víra je když – když se v nás ujme Kristovo zrno. 

Zapouští kořeny a roste, a my koukáme jak u vytržení – no to je hukot! Kristovo „miluj“ 

v nás roste. Miluj bližního jako sebe, miluj Boha z celého srdce. Velké milování započalo. 

Naše srdce se tím růstem otevírá. Miluj den, miluj hodinu, miluj nepřátele, miluj svůj 

život a jeho úkazy. Miluj nepatrnosti, vždyť jsou to pozdravy a vzkazy, to ti mává, to ti 

kyne sám milující autor života. Jeho úsměv přechází do tvých očí.  

Kdybych se nedržel, mohl bych ještě dál básnit o víře. Jak ta síla Boží v nás oživlá vyráží 

z izolace egocentrismu, jak nás zve k dříve netušenému, jak nás vzmáhá k překračování 

toho, co nás zmáhalo, jak nás vyvádí ze zajetí toho, co je běžné, dobové, stádové a 

jakoby normální. Ano, víra si tančí v našem od přírody skeptickém nitru a plní nás tím 

prapůvodním, co má poslední budoucnost. Je to radost a dost. Je to nadšení, nad které 

není! Můj Pane, můj hoste, tvé miluj v nás roste. 

Ale ve víře nejde jen o nadšení, o radost a vzplanutí. Kristovo zrno v nás roste a my 

s hrůzou zjišťujeme, že nejsme vnitřně ustrojeni k tomu milování…Vždyť jsou ve mně 

síly, které jsi, Pane, nestvořil. Mocná dusítka radosti, znechucovačky, podrážděná 

beznaděj, nenadšená skleslost, hlubinná táhlá nespokojenost, pokleslost všeho druhu. 

Mám v sobě lásku. Chci milovat. Chci dělat dobro, které v sobě cítím, ale nejde to plně. 

Nemám v sobě tu sílu k uskutečnění. Dělám to, co vlastně nechci, bídný já člověk! 

Tedy víra nejen jako radost a nadšení, ale i jako osvětlení hrůz v nás. Víra není jen jako 

radost z růstu Krista v nás, ale i jako boj. Urputný, nikdy nekončící boj víry. Boj, který 

zná porážky, strašné porážky, ale znovu se vzmáhá k zápasu. 

V tomto celoživotním boji vírou věříme: Kristus v nás, ta síla, co se nás ujala, to jeho 

v nás rostoucí miluj, ta vznešenost v pokleslém, on je tou nejpodstatnější složkou naší 

bytosti. To je v posledu důležité, platné, trvalé. Na miskách Božích vah, které váží úplně 

jinak, než jsme zvyklí, převáží Kristus v nás tu hromadu, tu sbírku všech našich úletů, 

průšvihů, nestálosti a nálad, to sumu všech našich negativit. Kristus, ta podaná ruka Boží 

k nám, k nám skloněné nebe, ta zázračná vychýlenost řádů a zákonů, on je v nás 

důležitý, jen to, v čem jsme se s ním spřáhli a spojili, to ostatní byl jen kolorit, jen roští. 

Jen jeho událost v nás zůstane, až nás zprubuje oheň. A tak říkám dnes, v roce 

devatenáctsetdevadesát po Kristu k víře své ano. Své osobní, upřímné ano. Ano z celého 

srdce. Víra – ano.“ 



Milí přátelé, přeju nám všem, abychom se nechali vtáhnout do takové radosti z víry, a 

aby nám prosvětlila naše šedivé chvíle. 

Hanka 

 

Ohlášky: 

Bohoslužby zítra budou on-line na obvyklém odkazu: https://meet.jit.si/cce-modrany.  

Nedělní školu on-line, kterou připravuje Marta Kuchtová najdete zde: 

https://www.facebook.com/111346233827682/posts/245316163764021/?d=n  

• U příspěvků na naše adoptované děti  - Linet a Jonatana, ponechte obvyklý 

sbírkový VS 333 a připojte do účelu platby poznámku, že jde o adopci na dálku.  

• Nedělní sbírky lze posílat na účet sboru 69463329/0800, VS 333, případně QR 

kody  

               

•          200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

• Děkujeme. 

 

• setkání konfirmandů on-line ve pondělí v 19.00 

• biblická hodina on-line ve středu v 19.00 (na stejném odkaze jako nedělní 

bohoslužby) 

• rozhovor s farářem či farářkou (osobní či on-line) je možné domluvit podle  

 

Narozeniny v období 7.2. – 13.2. mají: Tomáš Mikolášek, Tomáš Taich a Jana Štindlová.  

Přejeme hodně radosti a Boží požehnání. 

 

kontakty: 

M. Ondrová 777966673, L. Ondra 608966679, H. Šormová 602834923,  

modrany@evangnet.cz 

sborový web: http://modrany.evangnet.cz/ 

https://meet.jit.si/cce-modrany
https://www.facebook.com/111346233827682/posts/245316163764021/?d=n
mailto:modrany@evangnet.cz
http://modrany.evangnet.cz/


 

 

odkazy na další církevní aktivity: (https://www.e-cirkev.cz/)  

Slovo na doma    

Církev doma 

Pozvání k modlitbě 

Přehled on-line bohoslužeb z jiných sborů je na evangnetu  

 

farářka Magdalena Ondrová a kurátorka Hanka Šormová 

 

https://www.e-cirkev.cz/
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6618-Slovo-na-prazdniny/index.htm
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6689-Pozvani-k-modlitbe/index.htm
https://www.evangnet.cz/cce/casy_bohosluzeb?sen=0&ks=0&bv=0&bv=1&ba=0&ba=1&bz=0&submit=Filtrovat

