TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
„Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. J 15,5-9)

18. - 25. ledna 2021 v 1700
Datum

Místo setkání

Bohoslužbu vede

Kazatel

Pondělí
Kostel sv. Martina
18. ledna 1700 Martinské nám.

Jiří Dobeš (Řk.)

Petr Haška (ČCE)

Pátek
Evangelický kostel
22. ledna 1700 Bráfova 33

Petr Haška (ČCE) David Kogut (CASD)

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů, se sejdeme v našem městě
k ekumenickým bohoslužbám jen dvakrát. Každý den ale budeme
pamatovat při bohoslužbách a při osobních modlitbách na vzájemnou
jednotu všech, kteří vyznávají Ježíše za našeho Spasitele. Jiří Dobeš
Milé sestry, milí bratři,
s radostí a nadějí Vám předkládáme plod úsilí sester z ekumenické komunity Grandchamp ve
Švýcarsku, která je duchovně spojena s hnutím Taizé.
Myslíme si, že skutečnost vzniku textů v evropském kontextu, tedy se znalostí našich radostí
i starostí na společné ekumenické cestě, ve spojení s volbou nesmírně silného biblického
citátu o Kristu jako vinném kmeni z Janova evangelia vytváří velmi dobré podmínky pro to,
aby předkládaný text přerostl v živá modlitební společenství v jednotlivých sborech
a farnostech.
V současné době, ve které se pro každého z nás zcela neočekávaným způsobem zachvěly
zdánlivé jistoty našeho „moderního“ života, je slovo o naroubování na Krista slovem
nesmírně důležitým. Je tím zásadním, o co jde, jestliže máme mít naději do
budoucnosti. My všichni, kteří neseme jméno křesťan, jsme pozváni prohloubit tento
vztah, který následně oživí naše vztahy vzájemné.
Společně se za Vás všechny modlíme, aby nezůstalo jen u slov a nahlas vyřčených modliteb!
Mgr. Daniel Ženatý, předseda ERC v ČR, Mons. Tomáš Holub, delegát ČBK pro ekumenismus

CASD - Církev adventistů sedmého dne - David Kogut
CB - Církev bratrská – Martin Kop
CČSH - Církev československá husitská - Ján Brian Kenneth Lauko
ČCE - Českobratrská církev evangelická - Petr Haška
KS - Křesťanské společenství - Vít Coufal
PC - Pravoslavná církev - Jakub Rojek
Řk - Římskokatolická církev - Jiří Dobeš, Pavel Opatřil, Vojtěch Loub

