
Modlitba na neděli 26. dubna 2020 
 

Jak dlouho chceš přihlížet, Panovníku? Zachovej mou duši před zkázou …   Žalm 35,17  

Pane Bože, ptáme se: Jak dlouho ještě? Jak dlouho potrvá tahle divná doba? 

My nejsme pány nad časem. Nevíme, co nám zítřek přinese. Proto chceme být vděční za 
dnešek. Děkujeme, žes nás až do dnešního dne provázel svou péčí, žes chránil každý náš 
nádech a výdech. A žes nás obklopil lidmi, které máme rádi, na které s láskou myslíme a kteří 
jsou nám pomocí i v této situaci. 

Děkujeme za slunečné dny, které tak trochu vyhánějí i tmu z našich duší. Děkujeme za probou-
zející se přírodu, za barevně rozkvetlé narcisy a tulipány i za stromy oblečené do bíla. Prosíme, 
požehnej naši zemi, dopřej jí vláhu, abychom v pravý čas mohli sklidit dobrou úrodu. 

Prosíme za všechny, jejichž obživa je ohrožena. Ta ty, kteří nemohou provozovat své 
podnikání, ač by chtěli. Za ty, kteří přišli o jistotu pracovního místa. Za ty, kdo bezradně řeší 
peníze pro svoji firmu, pro své zaměstnance, na svou hypotéku.  Dej nám moudrost a svého 
Ducha, uč nás jak být společností nesobeckou a solidární, kde potřební dojdou pomoci.  

My nevíme, jako dlouho ještě všechno potrvá. Ale víme, že v každém čase ty budeš při nás, 
uslyšíš náš hlas i nevyslovené touhy našeho srdce. Na tom se nic nezmění, neboť tak jsi nás 
ujistil evangeliem Ježíše Krista. Tobě buď sláva navěky. Na tebe spoléháme. Smiluj se nad 
námi. Amen. 
 

 

Milé sestry a milí bratři, 

Bohu díky průběh epidemie v naší zemi nenabral děsivé obrátky, takže se podle vládních nařízení 
postupně začíná obnovovat také veřejný život. V tomto týdnu jsme dostali z ústředí naší církve dopis o 
tom, jak se – dle předpokladů – budou rozvolňovat omezení, jež se týkají shromažďování osob. Očekává 
se, že nedělní bohoslužby bude možno konat  od 3. května v počtu nejvýše 15 osob,  

od 17. května v 30 osobách,  
od 31. května pro nejvýše 50 osob  
a od 14. června bez omezení počtu.  

Povinnost nosit roušky není bohoslužbami nijak dotčena, podobně jako v obchodech musí být v kostelích 
dostupné desinfekční prostředky. Znamená to, že již příští neděli se budeme moci sejít v menších 
skupinkách ke zkráceným bohoslužbám. O podrobnostech bych se s vámi rád domluvil v nastávajícím 
týdnu telefonicky.  

  Ačkoli by se mohlo zdát, že se všechno utlumilo, chci vás potěšit zprávou z úplně jiného soudku. I 
v tomto čase provádím s několika páry předsvatební přípravu, zčásti prostřednictvím internetu, zčásti na 
procházkách v přírodě. Obřady by se měli konat až v létě, kdy už, jak doufáme, budou poměry ještě 
volnější.  

Jako farář však mohu i nyní vykonávat návštěvy. Jestliže si přejete setkat se se mnou 
k rozhovoru či modlitbě, můžete mi zavolat na telefon 776 897 889 a domluvíme se. Také budu rád, 
pokud mi dáte vědět o lidech, které by, třebas jen po telefonu, bylo vhodné kontaktovat. 

Pán Bůh ať je vaší pomocí, ochranou i potěšením. Těším se na shledanou.  

          Jiří Tengler, farář 


