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VELIKONOČNÍ DOPIS 2021
„Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého
milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví
nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc
vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se
radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby
se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá
zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte
nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.
1 P 1,3-9
Už více než rok nám omezující pandemická opatření a zvýšená úmrtnost s
diagnozou Covid-19 vystavují účet naší psychické odolnosti. Ve studii magazínu The
Journal of Positive Psychology došel vědecký tým ke zjištění, že pokorní lidé jsou
odolnější. Netrpí tolik úzkostmi a pocity deprese. Tým prokázal, že pokora se
zároveň váže s pocity štěstí a životní spokojenosti - dokáže tlumit negativní dopad
stresujících životních událostí. Stojí za zmínku, že pomyslná stupnice pokory
vznikala odpověďmi respondentů, kterých se ptali, zda jsou přístupní radám, zda jsou
upřímní, když mluví o svých silných a slabých stránkách, a zda prožívají radostné
pocity, když se něco podaří jejich přátelům.
Výmluvná data o pokoře a štěstí jenom potvrzují to, co říkal svatý Augustin na
počátku 5. století svým studentům. Radil jim tři věci: „Na prvním místě stojí pokora,
na druhém pokora a na třetím pokora. A to vám budu opakovat tak často, jak často mě
budete žádat o radu.“
Pokora spojená se schopností přiznat omyl a změnit názor vede k hlubšímu
pocitu štěstí, který velice úzce souvisí s vděčností. Protože ale působí v rozporu s
naším sobeckým, instinktivním strachem nejen ze smrti, do způsobu změny našeho
vlastního myšlení i jednání se nám nechce.
Apoštol Petr hovoří o změně svého smýšlení a přístupu k životu tak, že neváhá
použít slova znovuzrození. Až setkání se vzkříšeným Kristem ho diametrálně
posunulo ve vnímání a přístupu k svému mistru. Sepnulo mu, čemu je to vlastně Pán
Ježíš v pravdě učil a v pokoře se vystavil vložení aplikace pravdy Kristova života do
toho svého. Víra se mu stává jedinečnou základnou sil, které ho v životě z pravdy
nadále nesou.
Celý oddíl je zarámovaný chválou a vděčností za spasení. Kořeny spásy pak
apoštol neopomene zmínit v samotném úvodu: „ze svého velikého milosrdenství“,
tedy ze zranitelnosti, z dotčenosti bolestí a utrpením nás lidí. Visící Bůh na kříži už na
věky připomíná, jaké a jak rozpoutané síly zla v nás, má šanci proměnit ten, který nás
stvořil z lásky a pro lásku.

Hospodine, Bože náš a Otče,
děkujeme ti za nový den našeho života, za den shromáždění všech nás, kteří v tvé
vítězství nad zlem, smrtí a zmarem skládáme svou naději.
Děkujeme ti, že nám nabízíš, svěřuješ a učíš svému věrnému sklonění se k nám, své
blízkosti a přítomnosti.
Chválíme tě za každou chvíli, kdy nám zazáří jako příslib přicházejícího jara…,
kdy povzbudí, potěší a pomáhá hledat východiska z naší lidské mizérie, tam, kde se
nám ztrácíš v únavě, nervozitě, vzteku, podráždění a úzkosti.
Děkujeme za tvé slovo a prosíme za něj. Uváděj nás v něm do tajemství vlády
tvého kralování.
Odpusť pak, když k poselství pravdy tvého slova býváme hluší.
Smiluj se nad námi hříšnými, naplň nás svým Duchem, zaplav naše srdce
pramenem svého smyšlení o nás, které je o pokoji a nikoli o trápení. Amen.
Modlitba ze shromáždění v Horních Dubenkách o první neděli postní

POSTNÍ A VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ VE SBORU
Účast na bohoslužbách je možná pouze pro 10% kapacity kostela, což v našem případě
znamená max. 20 účastníků. Dále máme dodržovat zákaz hromadného zpěvu, podávání
rukou a volného pohybu po kostele, jsou nutné rozestupy a desinfekce.
Květná neděle

28. března

9,00

Bohoslužby

Velký pátek

2. dubna

9,00

Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

Velikonoční neděle

4. dubna

9,00

Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
Boží Hod velikonoční

* Velkopáteční evangelická bohoslužba v televizi bude vysílána v pátek 2.4. na ČT 2 od 10
hodin – kázat bude Ewa Jelinek z Ostravy
* Slovo na doma - krátká duchovní zastavení (nové vždy ve středu) , které připravují
duchovní Českobratrské církve evangelické najdete na:
https://www.e-cirkev.cz/aktuality/slovo-na-doma/
* Modlitba na týden – modlitba připravená laiky z naší církve , která nás může doprovázet
nadcházejícím týdnem (nová vždy v pondělí) : https://www.e-cirkev.cz/aktuality/pozvani-kmodlitbe/
* sledujte webové stránky sboru www.horni-dubenky.cz

NOVÝ ZPĚVNÍK
Na konci roku 2021 vydá naše církev nový evangelický zpěvník. Takhle jednoduše to
zní – přípravy však byly mnohaleté. Zpěvník bude obsahovat přibližně 800 písní – nebude
to však jen „písničkovník“. Nový zpěvník přinese i různé další hudební a zpěvní formy,
kánony, moderní písničky, responzoriální zpěvy. Měla by to být kniha, která bude provázet
člověka v nejrůznějších chvílích: při bohoslužbách, v malých shromážděních, ale také při
návštěvách v nemocnici, na setkání mládeže, v osobním ztišení. Přidány tam budou také
textové oddíly k recitaci – třeba pro chvíle, kdy při setkání není možné zpívat. K písním
jsou zařazeny i krátké modlitby pro různé situace. Zpěvník bude mít zhruba 1200 stran a
rozměry přibližně 12x18 cm. Současně s vydáním zpěvníku v knižní podobě bude vydána i
jeho elektronická verze na webu a mobilní aplikace pro Android a iOS. Dále také tištěný
varhanní chorálník a elektronická verze pro kytarový doprovod. Prodej v první etapě bude
probíhat výhradně přes hromadné sborové objednávky a díky tomu bude jeho cena mezi 400
a 500Kč za kus (v další etapě prodeje bude zpěvník násobně dražší). Více podrobností
najdete zde www.evangelickyzpevnik.cz
Do sboru k použití při bohoslužbách a biblických hodinách (a např. k budoucímu
darování konfirmandům apod.) koupíme 50 kusů zpěvníků, což představuje výdaj 25tis.
Chcete-li pomoct s financováním tohoto nákupu – uvítáme to – je možné předat dar do
rukou pokladní sboru či farářovi, nebo poslat příspěvek na sborový účet pod variabilním
symbolem 682500.
A především: chcete-li si koupit zpěvník pro vaše užití, pro děti, pro přátele – je
nutné si ho objednat! Udělat to můžete u faráře sboru (osobně, telefonicky, emailem) anebo
vyplnit na webových stránkách sboru objednávkový formulář. Jinak, než přes sborovou
hromadnou objednávku si zpěvník za sníženou cenu nepořídíte.

INFORMACE ZE SBORU
Sborové aktivity byly hodně ovlivněny omezeními a zákazy covidové doby - bohoslužby
se v kostele vůbec nekonaly od neděle 15. března až do neděle 19. dubna a dále pak od 18. října
do 15. listopadu. Od poloviny listopadu je pak účast na bohoslužbách velmi omezena. I tak se
konaly 43x s průměrnou účastí 34. Biblické pro dospělé či pro děti, setkávání konfirmandů,
nedělní škola, náboženství ve školách, setkávání v DPS či ve Výchovných ústavech se mohlo
konat jen pár týdnů z roku. Během roku 2020 začal kazatel sboru spolupracovat s hospicem
Sdílení (Telč), kde přijal roli duchovního – je tedy součástí podpůrného týmu. Může být
oporou personálu i jednotlivých klientů či jejich rodinným příslušníkům. V roce 2020 se
zintenzivněly pastorační návštěvy u členů sboru či jejich rodinných příslušníků – pokud to epid.
situace a zdravotní stav dovolil.
Na rok 2020 byly plánovány pestré kulturní společenské aktivity, reálně se jich mohla
konat jen třetina: sborový den, Noc kostelů, Večer s vinařem na faře, setkání k připomenutí Mistra
Jana Husa. Jsme vděční také za konání divadelního festivalu Parrésia a za proběhnutí stanového
tábora pro děti v Lovětíně. Pracovní setkání se v minulém roce odehrávala okolo budov: od
června do podzimu jsme se potýkali s dřevomorkou v kostele, ke konci roku pak proběhla
výměna plynového kotle na faře + následné stavební úpravy v kotelně a v koupelně farního bytu.
V roce 2020 byly sborové příjmy 615 604 Kč – z toho salár 283tis., dotace 44,6tis.,
dary 154tis. ( z toho na varhany 49tis. A na dřevomorku 10tis.), sbírky činily 97tis.. Celkové
výdaje představovaly sumu 402 525,95 Kč, kdy největší výdajovou položkou jsou povinné
platby ( personální fond 156tis. a repartice 32,4tis.) a pak energie 65tis.

Výroční zprávu o dění v našem sboru v loňském roce spolu se zhodnocením
hospodaření našeho sboru za rok 2020 najdete na webových stránkách sboru. Je to
obsáhlejší čtení, tak jej zde nepřetiskujeme.

FINANCE SBORU
Běžný provoz sboru (elektřina, plyn, voda, povinné odvody repartic a do
personálního fondu, chod kanceláře, nafta, běžná údržba apod.) je financován jen a pouze ze
saláru – tj. příspěvek každého výdělečně činného člena sboru. A „sbor“, není nikdo jiný,než
my všichni členové a příznivci evangelického sboru v Horních Dubenkách – je tedy jen na
nás jak vyjádříme postoj víry a vztah ke sboru, jestli bude naše společenství životaschopné a
bude sloužit.
Doporučená výše saláru (5% z příjmu) by umožnila hospodaření sboru bez starosti a
otázky „kde na to vezmeme“? Kdo bere důchod 10tis., pro toho to znamená asi 500Kč za
měsíc. Kdo má výplatu 15tis., ten by mohl platit asi 750Kč měsíčně. Samozřejmě, důsledky
„koronaviru“ v ekonomických dopadech se nevyhnou ani některým z nás. Někdo bude moct
salár navýšit, někomu současná situace navýšení neumožní vůbec.
Platba salárů či darů trvalým příkazem v bance je ideální způsob, jak přispívat na
provoz sboru. Představuje to rozvržené příjmy/výdaje do pravidelných splátek po celý rok +
sbor má přehled o toku financí a může lépe plánovat tzv. „počítat s příjmem“ +
dárce/salárník má výdaje rozvrženy po celý rok po menších částkách. Dar nebo salár je
možné platit také v hotovosti ve farní kanceláři, nicméně, přednostně využívejte prosím
bankovní převod:

číslo bankovního účtu 26 00 334 134/2010 (Fio banka)
prosím, uvádějte následující variabilní symboly:
682250 salár
682200 dar na opravu varhan
682300 dar sboru
682400 dar na odstranění dřevomorky
682500 dar na nákup nových evangelických zpěvníků do sboru
682100 sborové sbírky

Jsme vděčni za každého, kdo k chodu sboru přispívá konkrétní pomocí nebo
hmotnými dary. I drobnosti jsou viditelné. Prosíme, pamatujte ve svých modlitbách
i na náš sbor a jeho práci.

Aktuální a podrobné informace o sborových akcích jsou na internetových stránkách
http://www.horni-dubenky.cz
Sbor je i na facebooku – navštivte náš profil a staňte se našimi přáteli
www.facebook.com/ccehornidub

