
 

 

Vážená paní, vážený pane,  

 

chtěli bychom Vás pozvat na cestu víry. Kráčely po ní 

generace našich předků a byli šťastní, protože věděli, 

odkud přicházejí a kam jdou. I my dnešní křesťané se 

snažíme jít cestou víry, i když nejednou bloudíme, 

klopýtáme nebo dokonce upadneme. 

 

Vždycky si ale někde v koutku srdce zachováváme 

myšlenku, že Bůh o nás ví a je s námi. V Bibli se říká, 

že Bůh je láska. A víra nám pomáhá tomu věřit a Boží 

lásku prožívat. 

 

Pro křesťanskou víru jsou klíčovými duchovními 

hodnotami pravda, věrnost, odpuštění, láska, naděje. 

Ony dodávají životu spokojenost a bezpečí. V současné 

společnosti se však s nimi moc nepočítá. V církevním 

sboru se tyto Boží dary naopak připomínají a v modlitbě 

vyprošují – při nedělních bohoslužbách, při rozhovorech 

o Bibli a ve vzájemných vztazích přátelství a důvěry.  

 

Hrabovský evangelický sbor se v posledních letech početně výrazně zmenšil. Dnes potřebuje lidi, 

kteří by ho v ušlechtilém díle podpořili. Možná byste nám v tom také Vy mohli pomoci. 

 

Co náš evangelický sbor nabízí? 

*setkávání ke sdílení, modlitbám, muzicírování, přednáškám, koncertům * hledání a oslavování 

Boha, základu života * připomínání radostné zvěsti o spáse lidí v Ježíši Kristu * studium Bible a její 

výklad * výchovu mladé generace k úctě k životu a k pevným mravním postojům * službu při 

narození dětí, při svatbách, jubileích a pohřebních rozloučeních * chrámové prostory pro kulturní, 

náboženská i politická setkávání * hvězdárnu kostela k astronomickému pozorování… 

 

Jak byste sbor mohl(-a) podpořit Vy? 

*účastí na bohoslužbách a programech konaných v kostele * nabídnutím svých schopností při práci 

s dětmi a mládeží, na projektech, při údržbě * hudebním doprovodem bohoslužeb, zpíváním v 

pěveckém sboru * novými nápady, co a jak dělat * finančními příspěvky na provoz sboru a pro 

zachování kazatelského místa * péčí o hrabovský kostel, aby byl chloubou církve i obce a mohl 

sloužit i budoucím generacím 

 

 

Vaše možné námitky a naše odpovědi 

 

Nechodím do kostela, nikoho tam neznám, nevím, jak se tam chovat 
Snažíme se být otevřeným společenstvím. Když přijde někdo nový, nevyslýcháme ho ani k ničemu 

nezavazujeme. Pořad bohoslužby je prostý a kreativní; vstávání a sedání je podle ostatních. Až na 

výjimky neklekáme. Zpívání není povinné; stačí sledovat hluboké duchovní texty ve zpěvníku. 

 

Nechodil jsem do náboženství, o víře skoro nic nevím 
Křesťanská víra má rozumovou a citovou stránku. Vcítit se do atmosféry shromáždění na 

bohoslužbě je snadné. Základní racionální informace každý člověk velmi brzy pochopí a osvojí si je. 

Řada biblických příběhů je všeobecně známá. Na neznámé věci se můžete zeptat, aniž by se na Vás 



někdo díval spatra. Na všechny otázky ovšem odpovědět neumíme, správnou cestu všichni hledáme. 

 

Já vlastně ani nevím, jestli věřím 
Člověk nepřichází k víře sám od sebe. Víra je Boží dar, ale můžete ji chtít a hledat. A když Vás 

osloví, tak ji pak můžeme udržovat a rozvíjet. Stoprocentní víra neexistuje. Vždy k ní patří otázky, 

pochybnosti i námitky. Víra je vlastně napínavé „chození s Bohem“ v rozhovorech, přemýšlení, 

jednání i mlčení. Život víry přináší mnoho krásného, co člověka naplňuje radostí. Nikdy nejsme 

sami. Bůh je nám nablízku a po boku nám stojí další věřící. Křesťanská víra nás sbližuje s Bohem i 

s druhými lidmi. 

  

Vážený pane, vážená paní, možná právě potřebujete nějakou životní změnu a ohlížíte se, kde a jak 

začít. Pomoci Vám může třeba rituál slavení neděle, jímž člověk získá odstup od všednosti a novou 

energii pro další dny. Nebo příležitost k některé z nabízených aktivit v týdnu. 

 

Napište nám email nebo zavolejte. Nebo jednoduše přijďte v neděli do kostela. Pravidelné 

bohoslužby začínají vždy v 9 hodin. Rádi Vás přivítáme.  

 

S přáním Božího požehnání Vám i Vašim drahým 

jménem staršovstva 

 

 

 Jana Lepková, kurátorka     Mgr. Jan Hudec, farář 
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