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Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, 

přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. 

 
 

 



Ježíšovo kázání na hoře  
 

Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistou-
pili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je:  

Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na 
sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské 
ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. 
Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj 
život, bude-li se znepokojovat?  

A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: 
nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl 
tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu 
dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Ne-
mějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme 
oblékat?  

 Evangelium podle Matouše 5,1n+6,25-31 
 

Šťastní lidé 
 

Lidské štěstí – 
hledal jsem jeho nejhlubší základy 
a toto jsem zjistil: 
základ nespočívá v penězích, 
ani v majetku a přepychu, 
ani v zahálce, ani v podnikání,  
ani v obchodování, ani v užívání. 

  
U šťastných lidí jsem poznal, 
že základem je hluboké bezpečí, 

 spontánní radost z malých věcí 
 a velká prostota. 
 
 Vždycky jsem byl k těmto lidem plný obdivu: 
 postrádal jsem u nich bláznivou chtivost. 

Nikdy jsem u těchto šťastných lidí 
 nenašel nepokoj, shon, štvaní, 
 nikdy ani sklon ke sebezbožňování. 

Zpravidla měli slušnou dávku humoru.  Phil Bosmans 



Milé sestry, milé bratři, milé přátelé evangelického sboru,  

je velmi radostné vidět, jak se v našem kostele potkávají lidé různého 
věku, různého jazyka i různé víry. V naší rozdílnosti nás lidi spojuje Bůh. Kus 
tohohle tvořivého Božího zázraku prožíváme při letních táborech s Ameri-
čany. Kromě společných bohoslužeb v neděli 14. a 21. července se nabízejí i 
další příležitosti k setkání. Po konci tábora chystáme pro hosty z USA několi-
kadenní výlet do západočeských lázní, v autobuse je dosud místo. Pokud 
máte zájem, informujte se o podrobnostech a pojeďte s námi.  

Pro nadcházející podzim připravuji řadu kázání, jejímž námětem bude 
modlitba Páně. Postupně bude věnována pozornost jednotlivým částem 
modlitby, která provází lidstvo již po dva tisíce let a kterou denně pronášejí 
milióny lidí. Jsem přesvědčen, že Kristová slova mají i dnes svůj hluboký 
význam a má smysl se k nim znovu vracet, neboť se z nich rodí důvěra. 

Letos si v naší zemi budeme připomínat 30 let od pádu komunistické 
diktatury. V našem sboru se chceme sejít navečer státního svátku 17. listo-
padu, abychom vyjádřili svou vděčnost a radost, že můžeme žít ve svobodě. 
Všichni jsou srdečně zváni, členové i nečlenové sboru.  

Srdečně vás zdravím a těším se na shledanou 

Jiří Tengler, farář  
 

 

Doprava na bohoslužby 
 

Den Řidič Telefon 15.9. Petr Šimon 
14.7. Marie Staňková  739 149 886 22.9. Petr Klusoň  
21.7. Jiří Tengler 776 897 889 29.9. Dusovi  
28.7. Petr Šimon 606 021 517 6.10. Marie Staňková  
4.8. Petr Klusoň  732 847 909 13.10. Jiří Tengler 
11.8. M. Jakubcová 603 211 986 20.10. Petr Šimon 
18.8. Dusovi  461 100 431, 776 897 884 27.10. Petr Klusoň  
25.8. Marie Staňková   3.11. Dusovi  
1.9. Jiří Tengler  10.11. Marie Staňková  
8.9. M. Jakubcová  17.11. Jiří Tengler 

 

Zájemci o dopravu:         Věra Luňáčková, 774 828 679, Družstevní 239 
Aloisie Brahová, 723 731 333, Družstevní 970 

Miloslav Plecháček, 731 964 971, Revoluční 339 



Bohoslužby začínají v 8.30 služba  

7. července  3. neděle po Trojici Tenglerovi 

14. července  
bohoslužba s hosty z USA  
večeře Páně    

Marešovi  

15.-19.7. příměstský tábor s Američany 

21. července  bohoslužba s hosty z USA  Andrlovi 

21.-.23.7. výlet s Američany do západočeských lázní 

28. července  6. neděle po Trojici  Nagyovi  

4. srpna 7. neděle po Trojici  Dusovi 

11. srpna 8. neděle po Trojici  Feltovi 

18. srpna 9. neděle po Trojici  Kleinovi 

25. srpna  10. neděle po Trojici  M. Hubený 

1. září 
Rodinná bohoslužba, večeře Páně 
požehnání pro školní rok 

Fejtovi 

8. září O modlitbě: „Otče náš“ Hájkovi, V. Flídrová 

15. září O modlitbě: „Jenž jsi v nebesích “ Švecovi 

22. září O modlitbě: „Posvěť se jméno tvé“ Moravcovi 

29. září O modlitbě: „Přijď království tvé“ Brahovi 

4.- 6.10. Sjezd (nejen) evangelické mládeže – Nové Město n. M. 

6. října O modlitbě: „Buď vůle tvá“ Bartošovi 

13. října 
Díkuvzdání za úrodu, večeře Páně 
O modlitbě: „Chléb náš vezdejší“ 

Hladíkovi 

20. října 
Rodinná bohoslužba 
O modlitbě: „Odpusť nám naše viny“ 

Mlejnkovi 

27. října O modlitbě: „Neuveď nás v pokušení“ Klusoňovi 

3. listopadu O modlitbě: „Neboť tvé je království“ Tenglerovi 

10. listopadu  21. neděle po Trojici, večeře Páně Marešovi 

17. listopadu  22. neděle po Trojici  Andrlovi 

17. listopadu  Večer vděčnosti za svobodu                   od 18 hodin 
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