
 

 Novoroční dopis 2019   

Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Jan 3.kap 3.verš 

Na začátku nového roku si leckdo pomyslí: Nebyla by to velká věc, kdybychom mohli v životě ještě 

jednou začít znovu? Protože se v životě tak mnoho věcí nezdařilo, přeje si člověk, aby mohl na 

všechno zapomenout a nechat to za sebou. Chtěl by svůj životní dům začít stavět znovu, a na zelené 

louce. Avšak, žel, to není možné. Anebo přece? 

     Dnešní verš mluví o tom, že se člověk může znovu narodit. Bůh sám působí toto nové narození 

skrze své slovo a svého Ducha – a to u každého, kdo chce skončit se svým starým hříšným životem a 

předat se Ježíši Kristu. To vyžaduje pokání a víru. 

 Činit pokání znamená myslet jinak. Musíme poznat, že jsme hřešili proti Bohu a zasloužili 

jsme si od něho trest. Když takto vyhlásíme před Bohem své ztroskotání, chce s námi začít 

znovu. 

 Věřit znamená, že ze srdce řekneme ,,ano“ ke všemu , co nám Bůh v bibli sděluje, a svoji 

důvěru obrátíme k Ježíši Kristu, který za nás zemřel na kříži. 

Pak nám Bůh daruje nový život, takže můžeme s Ježíšem Kristem učinit nový začátek. Bible to 

popisuje takto: ,, Proto, je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno 

nové.“(2.Kor.5,17). Nezmění se životní situace, nýbrž my, kteří nyní jsme v Pánu Ježíši ve vztahu 

víry. 

Bohoslužby a pravidelná setkání v týdnu. 

Den Čas Akce Místo 

Neděle 

8:30 hod 

každou druhou  

neděli v měsíci 

bohoslužby 
Zimní období OÚ v Opolanech č.p. 68 

Letní období v kostele v Opolanech 

10:00 hod bohoslužby 
Zimní období v Diakonii ČCE, Husova 2  

Letní období v kosteel v Libici n. Cidl. 

Úterý 
17:00 hod 

čtvrté úterý v měsíci 
třicátníci fara Ke Hradišti 12 

Středa 
18:00 hod 

třetí středa v měsíci 
schůze staršovstva fara Ke Hradišti 12 

Čtvrtek 

15:00 hod biblická hodina Diakonie ČCE, Husova 2 

17:00 hod 
biblická hodina 

pro děti 
fara Ke Hradišti 12 

19:00 hod 
biblická hodina 

pro dospělé 
fara Ke Hradišti 12 

19:00 hod první čtvrtek v 

měsíci 

ekumenická 

biblická hodina 

Libice n.Cidl., Lovčice, Velenice, Žíželice  

(místo se střídá)  

Pátek 14:00 hod 
konfirmační 

příprava 
fara Ke Hradišti 12 

 

Rozhovor s farářkou je možné domluvit kdykoliv.  
telefon: 737 922 950,  e-mail:  martazemankova@seznam.cz 
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