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Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí.
Marek 11:8
"Červený koberec." Tak moderní západní kultury vyjadřují královské
přivítání státníků, významných herců či osobností. Dav, který přivítal
Ježíše, to myslel obdobně. Ježíšovi učedníci přehodili své pláště na hřbet
oslátka, protože chtěli udělat to nejlepší, co mohli. A pak lidé vzali své
pláště a rozložil je na cestu, aby společnými silami vytvořili královský
“červený” koberec. Určitě to byla veliká improvizace, ale bylo v tom hodně
radosti a lásky.
Nemůžu si pomoct a přemýšlím o tom, co asi ženy řekly, když se jejich
manželé a děti vrátili domů se špinavými a pošlapanými kusy oblečení.
Neumím si to dost dobře představit. Anebo ano? Co asi tak na svou
obranu řekli? "Víš, to jsem tam dal pro Ježíše". "Omlouvám se za práci
navíc a za všechnu tu špínu. Ale pochop, já jsem to tam musel a chtěl dát."
Ženy, které byly v davu lemujícím cestu, to jistě chápaly. A ti, kteří se
s Ježíšem setkali již dříve - ti, kteří ho slyšeli kázat, byli jím uzdraveni
a potěšeni, byli jím požehnáni; ti, kterým bylo odpuštěno - i oni měli
pochopení. Oni věděli, že pro Ježíše není čeho litovat. Ani plášťů, ani
našich srdcí, ani našich životů.

Oni v Něm poznali toho, který má moc očistit ještě jinak. Ne vroucí vodou
a mýdlem, ale svým dílem kříže. Má moc očistit i náš život, abychom byli
dokonale připravení na setkání s Králem králů.
Modlitba: Pane Ježíši, jsem špinavý od hříchu, prosím, umyj mne a budu
čistý, očisti mne a budu připravený se s Tebou setkat. Amen.
Osobní otázky pro postní období:


Potřebuješ Kristu něco vyznat?



Co jsi ochoten dát / odložit / odevzdat pro Ježíše Krista letošní postní
období? Jaké věci to konkrétně jsou?



Jak se máš dívat na svoji každodenní práci a službu podle slov z ev.
Matouše 25,34-40?
Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce,
ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi
pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý,
a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem
ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí:
‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo
žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného,
a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě
viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král
odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili
jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘

Přeji Vám, ať Kristu dáte s radostí to, co mu náleží. A pamatujte, že cokoliv
jste učinili jednomu z těch nepatrných… - učinili jste to Ježíši Kristu. Ať Vám
Bůh žehná.
pastor Jiří Chodura

AKTUÁLNĚ
Dny duchovní obnovy, 3. - 10. března 2019
Tak jako je důležité pravidelně prověřovat svůj fyzický stav, abychom se
ujistili, že jsme zdraví, stejně tak je nesmírně důležité pravidelně zkoumat
i své „duchovní zdraví“. A snad se žel může stát, že o to fyzické zdraví se
mnohdy snažíme pečovat více, než o to duchovní. Proto Vás zveme
k prožití Dnů duchovní obnovy.

Co může využít každý jednotlivec v našem sboru?
a) Projít si samostatně během týdne vytištěnou brožuru “Osobní
průvodce” k osobnímu ztišení, která je zdarma k dostání ve sboru.
b) Tento týden může být pro každého z nás i týdnem půstu, který nemusí
být jen půstem od jídla, ale může být časem půstu od internetu,
facebooku, filmů, zábavy, sportu, koníčků … Více informací naleznete na
www.ecmise.cz/duchovni-obnova/.
c) Nabízíme ke koupi knihu – “Očekávání na Boha” (Andrew Murray,
30denní zamyšlení se zaměřením očekávání na Boží působení v nás.
Cena 150 Kč/ks, knihu si již můžete koupit ve vestibulu kostela.

ProChrist 2019 - Polsko
V pátek 29. března 2019 se nebude konat klasická postní bohoslužba, ale
místo ní se společně vydáme autobusem na evangelizační setkání
ProChrist do Polska. Autobus pojede v 16.30 hodin od kostela, program
v Bielsku začíná v 18.00 hodin a návrat se plánuje kolem 21.00. Cena
a přihlášení bude na sborových stránkách www.oldrichovice.org. Více
informací o setkání ProChrist získáte na www.prochrist.pl.
ProChrist to dobra okazja do zastanowienia się nad wiarą
w Boga i stawiania pytań o życie i jego sens, a także
przestrzeń odkrywania tego, co niewiarygodne! To także
szansa, żeby zaprosić do relacji z Jezusem Chrystusem,
Słowem Bożym i z wierzącymi.
W programie: zwiastowanie Słowa Bożego / koncert / świadectwa wiary /
krótkie formy teatralne

ProChrist 2019 - Slovensko
Slovenská evangelická církev spolu s naší církví organizuje v termínu od 3.
do 7. dubna 2019 cyklus evangelizačních večerů na téma modlitby Páně.
Budou se konat v Liptovském Hrádku na Slovensku a budou přenášeny
internetem. Více se můžete dozvědět na http://prochrist.evs.sk/.

Konference pro dívky a ženy
Konference dívek a žen se uskuteční v sobotu dne 23. března 2019 v kině
Kosmos v Třinci od 7.30 do 13.30 hodin. Řečníky budou Judy a Milan
Presburger ze Slovenska. Konferenční poplatek činí 250 Kč (pro studentky
200 Kč). Platí se na místě. Na konferenci je nutno se přihlásit nejpozději
do pátku 15. března 2019.

Knihovna multimédií na webových stránkách
Křesťanského společenství
Loni zprovozněné nové internetové stránky KS nabízejí pod záložkou
„Multimédia“ i knihovnu audio – a videonahrávek. Tyto nahrávky jsou
postupně doplňovány a jsou opatřovány informacemi o jejich obsahu.
Mezi nahrávkami můžete vyhledávat jednak fulltextem, jednak dle
vyhledávacího formuláře (řečník, rok, typ akce atd.). V současnosti je
na webu na 230 nahrávek, mezi nimi např. i 28 kázání pastora
Vladislava Santariuse.

SBÍRKY
25.11.2018
16.12.2018
25.12.2018
30.12.2018
1.1.2019
27.1.2019
10.2.2019

Sbor
10 450 Kč
Práce s dětmi 15 605 Kč
Sbor
12 307 Kč
Dary na Ukrajinu 23 000 Kč
Sbor
11 241 Kč
Církevní škola 10 375 Kč
Sbor
12 739 Kč

Děkujeme, že svými modlitbami i finančními dary přispíváte na službu sboru
v Oldřichovicích. Své dary máte možnost přinést osobně do sborové kanceláře nebo si
můžete založit trvalý příkaz a dary zaslat na sborový účet vedený u FIO Banky, 2200882721
/ 2010 nebo využít náš dárcovský portál www.oldrichovice.org/dary. V letošním roce kromě
služby ve sboru pravidelně podporujeme také službu manželů Petra a Věry Brahových
v Dětské misii, studentskou misijní skupinku v Brně a vydávání biblických studií pro
duchovní růst.

Życzenia na okres Postu i Wielkanoc
Drodzy zborownicy, bracia i siostry!
Z okazji okresu Postu i nadchodzących
Świąt Zmartwychwstania pragniemy
przekazać serdeczne życzenia
błogosławieństwa i pokoju od Tego, „który
daje nam zwycięstwo przez Pana naszego,
Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15, 57).
Niechaj osobista pewność tego, że Jezus za nas zmarł i „wstał prawdziwie”
(Łk 24, 34) przenika myślenie, mówienie, działanie oraz życie nas
wszystkich, bo przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Bóg nas
„odrodził ku żywej nadziei” (1 P 1, 3).
Niechaj właśnie ta nadzieja prowadzi Was życiu.
diakon Zb. Kaleta i pastor J. Chodura

