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Měsíc vděčnosti, půstu a modliteb 
  

 
Vážení bratři, vážené sestry, přátelé CB Kladno. 
 
Rok se nám přehoupnul a my máme opět možnost celý měsíc únor 2023 prožít v hlubších 
modlitbách a půstu. Je to vzácný a důležitý čas. Je to doba, kdy se můžeme k Bohu nově přiblížit, 
věnovat našemu vztahu intenzivnější čas. Je to také chvíle, kdy můžeme přijmout nové poznání o 
našem Pánu, nový impulz anebo nové životní nasměrování. Bůh nás rád nově přivádí k sobě a k 
svým záměrům pro náš život.  
 
Využijme tedy tento čas hlavně pro sebe a našeho Pána. Více se modlit a hlouběji se ponořit do 
Bible je pro nás vždy přínosem a požehnáním. Pro některé z vás, třeba i pro mládežníky, může 
být půst dokonce úplně novou formou, jak být s Bohem. Pokud jste to ještě nikdy nezkusili, je tu i 
pro vás nová výzva. 
 
Jak je napsáno v úvodních verších, Bůh nutně nelpí na starých pořádcích a činí věci nové, ovšem 
pro tehdejší židy bylo zavedení nové smlouvy, určené dokonce i pohanům, veliká revoluce a těžko 
přijatelné nové nastavení. A Bůh dodnes přináší nové věci i do našeho života. Buďme na to 
otevření. Buďme otevření na Boží hlas, na jeho slovo k nám. Právě nám, kteří žijeme v období 
Ducha svatého, by se mělo častěji stávat, že k nám Duch svatý nově promluví a nově ukáže, co 
je pro náš život důležité. Můžeme proto do měsíce února vstoupit s očekáváním, že Bůh bude činit 
nové věci jak v našem životě, tak skrze náš život a v neposlední řadě i skrze náš sbor. 
 
Věřím, že využijete dobu půstu hlavně pro svůj osobní posun a růst, ale předkládám vám 
k modlitbám a půstu také několik témat, ke kterým se můžete připojit.  

RODINA 
V každém sboru jsou křesťané, jejichž životní 
partneři, manžel, manželka, děti cestu spasení ještě 
nepoznali. U nás ve sboru jsou také. Máme tu i mladé 
lidi, kteří se v době dospívání od Boha vzdálili nebo 
se ztratili úplně. Pro nás věřící je to břemeno, které 
nemusíme nést sami.  
Rád bych, abychom v době společných modliteb a půstu mohli podpořit bratry a sestry, kteří 
vedou zápas za obrácení svých životních partnerů. Rád bych, abychom tímto způsobem vzkázali 
věřícím rodičům nesoucím břemeno za své syny a dcery, kteří se vzdálili Pánu, že na tento boj 
nejsou sami. Modleme se spolu s nimi za nový posun v životě jejich rodinných příslušníků. 

Nevěřící muž je totiž posvěcen 

manželstvím s věřící ženou a nevě-

řící žena manželstvím s věřícím 

mužem … . 1 Korintským 7,14 
 

Zj 21,5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." 
 
Iz 42:9 Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám 
je ohlašuji." 
 



SLUŽBA 
Téma služby je v církvi stále aktuální a v našem sboru dvojnásob, proto bude celý měsíc únor 
zaměřený i z úst kazatelů právě na něj. Vydali jsme Bohu svůj život a to i se svými schopnostmi a 
obdarováním. Součástí našich modliteb a půstu může tedy být otázka: „Pane, kde je moje místo, 
jak si mě chceš použít?“ Modlitebně postní únor je dobrou příležitostí se tuto modlitbu modlit a 
čekat na novou odpověď. Taktéž můžeme kolem sebe 
vidět potřeby, do nichž můžeme vstoupit a zapojit se. 
Bůh vidí naši ochotu a je připravený na ni reagovat a 
otevřít nám dveře do konkrétní služby. 
 
Naše služba Bohu většinou začíná v našem místním sboru. Tak jenom pro inspiraci: 

• Modlíme se za ustanovení pořadatelského týmu, aby během bohoslužeb byl vždy v hale 
někdo, kdo příchozí přivítá, bude jim k dispozici a bude mít přehled, co se děje mimo sál 
v době shromáždění. 

• Hledáme další služebníky do našeho mediálního týmu. Jedná se o zvučení a prezentace 
během bohoslužeb a akcí sboru. 

• Diakonie v současné době hledá pomocníky pro dovoz a distribuci pečiva potřebným lidem. 
Jedná se o službu před nedělní bohoslužbou. 

• Rádi bychom každou neděli měli otevřenou modlitebnu a kavárnu pro lidi zvenku. I do této 
služby je možné se zapojit. 

 
A mnohé další možnosti služby. Nikdy jsem nezažil sbor, který by měl služebníků přebytek. Kéž 
k nám Bůh nově promlouvá i v této rovině. Být Bohu k dispozici a nechat se jím použít není 
závislé na tom, kolik toho známe z Bible a jak dlouho jsme ve sboru. 

KOMUNITA 
Sloužíme nejen ve sboru, ale náš život, postoje a  
slova míří mezi lidi ven. Naším úkolem je být 
tomuto světu solí a světlem. Modleme se a ptejme 
se za sebe jako jednotlivce, jak tuto zodpovědnost 
nově naplnit. Jakým novým způsobem mohu být 
světlem? Ke kterým lidem má být mé svědectví 
namířeno?  
Tuto moudrost potřebujeme i jako sbor. Není v našich silách pokrýt úplně všechno a věřím, že i 
náš sbor si Bůh povolává k jasným konkrétním službám vstříc místní komunitě a potřebujeme 
rozpoznání a moudrost do čeho vstoupit. Kéž nám Bůh ukáže, jaké nové dveře pro nás jako celek 
On sám otvírá. Budeme vděční, pokud se k modlitbám staršovstva připojíte. 

ZÁVĚR 
Přeji nám všem nové zkušenosti s Pánem, nové přiblížení se k němu, nové impulzy i nově 
vyslyšené modlitby. Žijeme a budujeme vztah s mocným Bohem, který je schopen všechno nově 
posunout o krok dál. Přistupujme k němu v nové důvěře. 
Moc se těším, až se navzájem povzbudíme různými svědectvími, která budeme mezi sebou sdílet. 
Budete-li mít jakékoliv svědectví ze svých modliteb a půstu, budeme rádi, pokud nám ho 
v několika větách napíšete na email kazatel@cbkladno.cz.  
Pokud se budete chtít zapojit do našeho modlitebně - postního řetězu, můžete tak učinit přes tento 
odkaz https://modlitby.cbkladno.cz/pust/. Vy, kdo nemáte přístup k internetu, požádejte prosím 
někoho ze svého okolí nebo skupinky, aby vás do ní zapsal. Samozřejmě není problém, pokud 
bude na jeden den napsáno více lidé najednou.  
 
Přeji nám všem Boží blízkost. 

František Flek 
vikář sboru 

„Já a můj dům budeme sloužit 
Hospodinu." Jozue 24,15 
 

Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepři-
kryje nádobu ani je nedá pod postel, 
ale dá je na svícen, aby ti, kdo 
vcházejí, viděli světlo. Lukáš 8:16 
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