
§

Náboženskii obec

církve československé husitské v ostravě _ staré Bělé- 
|unácká 3 3 1, /92, 7 24 aa Ostrava-Stará Bělá

tV e b l l,t tlp : rl / c cs l-t cs tr;lri a - b e i a, h3,- s, c z 1
Tel:+420 737 qt}5 519 e tnail: ccsh,cstrava-bela@centrtlrn.rz

Milí přátelé, sestry a braďi v Kristu,

babi léto ohtašuje paslední račni období - i nriš liturgický rak se nachyluje a my
budeme brza bil*rrcGyat a *fuystat se na r*k aový.
§vět s* pr*měň*je, stéle §3 nčc* dej* - v*lby €* mistric-h zas§:pitelstev,

m*diální karrry, uragány a katastrcfu" a}e i charitatirrni akce, po§}oc jedrrěch

drrrhým... Mohrá se nás to býka, možná že miime pocit, že věci vnějšího světa

nas mijí a je důleátější kolik nejbtižších se nás sejde u jednoho stolu (kdo rná

chuť nám zavolat, navštivit nás, na koho se můžeme usmát).

Svět se měni i *y se mčnime, m**1á t*mu rozrrmirne, m*řná, že někt-eré vě*i

apr cbápat aechcem*.
Existuje ale přest* něco, cs §e nearěni, Éa co se m*žexe sp*lehnc*t, §* je rrám
vždy a zakaždé situace opcrou. Pro nás křesťany je to zaslíbení Boáho syna, Že

nám je a bude vždy nablízlru - se svou podanou rukou, s nadějí, s podPorou, s

nekonečnou liiskou... On nám ukázal cesfu, jak důstojně ustat Žvot sjeho
bouřemi, jak být opravdov,_fori ,Jidmi" a dal nám naději, že jednou budeme

v B*fi narnči spajeai i s těmi, které jsme měli radi, ale už fu s námi nejs*u.

Přijněxe jeh* p*ktj a ::echme se vést př všexr d*ri aastedr:jicic-h drrů, ;reb*t'

jak pravi_ Písrno: ",Nikdo z rrás totiž než§e sám sgbě a aikda siim sobě

neumirá. Žljeme-li, žijeme Piinu; umírrime-li, umíráme Pilnu. Ať už tedy ájeme
či umíráme, paříme Pánu. VždÝ proto Krisfus zemŤel a morru oál - aby byl
Pánem živyctli mrtrých.* Ř 14,7-9

p*třebujetc-li siyšet Bofi slcv*, aek po*Yt na=i přát§li, a*bo se jea aa chv-i§

ztišit a zp*malit běh frvata, přijále xgzi n§s, dc své}r* H§sova sbcru. Ať uŽ aa
pravidetné bohaslužby každou nedětri v 8m hod (v zimnim období se budeme
mimo svátky scházet kolem stolu v modlitebně), na ,§ohoslužby pro mladé
všech generaci" - zpravidla ťetí neděli v měsíci v 1?00 hod, na výmamné
svátečaí akte, na konceťy" či osob*ě po doh*dé za sestrou faraškou.

§ěk*jeme vfum čleaikn, *tre i přátelůa a přnivtůx, ki.efi pa**haji dlt s';ých

schapnosti a mcfoostí, aby náš Sbor byl místs* přátelského d*chovrriho

setkávaírí. Děkujeme také všem, kteři člens\ýrni pfispěvky a dary pornáhají své

církvi.

Přejeme p*k*jrré dr.y a těšime se na Yás.
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