oží slovo,
ké,
m skutečně je.
vás i jeho účinky.
(1 Tes 2,13)
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TLIVĚLOST

ebuje, On sobectví
t Bohu a modlitba
nevšímavost k dobou citlivost na senaši důvěru v jeho
.

POVZBUZENÍ NA CESTU

NEJEN V DOBĚ KORONAVIRU
LETÁČKY S TEXTY K ZAMYŠLENÍ

Situace kolem coronaviru je velkou pobídkou k pastorační práci. Ale jak? Situace se
často mění a nevíme, jak bude na podzim či na jaře. Proto jsme připravili sérii letáčků, které by mohly být trvalou nabídkou v kostele. Mají za cíl oslovit ty, kdo přichází
mimo bohoslužby, jsou znepokojeni, hledají odpovědi na otázky obav o blízké či víry
v dobrého Boha. Stejně tak odkazujeme na stránky www.vira.cz, které nabízejí kratičká zastavení nad otázkami víry, událostí života či obyčejných starostí.

Jsi-li na dně,
chop se Božího slova

JSI-LI
NA DNĚ
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DĚKOVÁNÍ
NÁS UZDRAVUJE

Bůh mě oslovil:
„Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě;
dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě,
prorokem pro národy jsem tě ustanovil.
Přepásej svá bedra, vstaň a mluv k nim vše, co ti přikážu.
Nelekej se jich, abych tě nezbavil odvahy před nimi.“
(Jer 1,4-5.17)

Děkování
nás uzdravuje
a naplňuje radostí

rodu, kterou by nikdo nevymyslel lépe… Když po
letech klečí v Egyptě bratři před Josefem, který
se mezitím stal mocným správcem egyptského
majetku, Josef jim říká: „Nebojte se. Což jsem
Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však
zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme,
zachoval na živu četný lid“ (Ex 45,4a;49,19).
Vše zlé tedy není k něčemu dobré. Ale může být.
Když totiž jdeme ve svém konkrétním životě ve
stopách Ježíše Krista. On sám na sobě zakusil
největší zlo, když byl jako Boží syn nespravedlivě
odsouzen, zostuzen a popraven. Ale vstal jako
první z mrtvých. Z této síly můžeme čerpat v každodenním životě a nakonec i na cestě poslední…
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A NAPLŇUJE

RADOSTÍ

KDYŽ JE NAŠE TRÁPENÍ

NESDĚLITELNÉ

Naše duše
vyhlíží Boha,
on sám je
naše pomoc
a štít.
(Ž 33,20)

Umět se
postavit strachu
UMĚT SE
POSTAVIT STRACHU

CHOP SE
BOŽÍHO
SLOVA

/vdecnost-uzdravuje)
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Naděje neznamená,
že vše dopadne tak, jak bychom chtěli,
ale že věci, které se dějí,
mohou dostat smysl…

vše zlé

NeNÍ
k něčemu
dobré
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Vše zlé není
k něčemu dobré
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