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VELIKONOČNÍ DOPIS 2022
„Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy
shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl:
„Pokoj Vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když
spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, posílám vás.“
Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte
hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ J 20,1923
Kristus praví: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude
milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ J 14, 23
Milé sestry, milí bratři,
Slovy „Pokoj vám“ pozdravil zmrtvýchvstalý Ježíš své učedníky, ze strachu
shromážděné kdesi za zavřenými dveřmi. Vzápětí je vybavuje svým Duchem a
pověřuje p o s l á n í m, které on sám přijal od svého Otce - zmocňuje učedníky k
odpuštění, aby v něm nadále sloužili lidem. Setkání se vzkříšeným Ježíšem učedníky
vede k zůstávání v lásce; k pochopení, co jim řekl ještě před svou smrtí, totiž, že
Krista skutečně milují tak hodně, nebo tak málo, jak dalece se ochotně podřizují jeho
Slovu. To dění pak nazýváme vírou.
Naslouchající lásce je dáno veliké zaslíbení pokoje i pro nás. Je osvobozující slyšet,
že pokoj Boží se dostavuje, rodí…, zabydleností Otce a Syna v nás, a roste s láskou
jako funkcí zájmu o jeho slovo. Víra a láska jsou jako spojité nádoby. Věříme tak, jak
milujeme a milujeme tak, jak věříme.
Pokoj tedy dostáváme jako přidanou hodnotu, obrazně jako „aditivum“ k palivu
života z lásky, aby v nás nezamrzlo, abychom nezahořkli v setkání se zlobou, svárem
a nepochopením, které zvěstování evangelia a život v něm také s sebou nese.
V zachovávání jeho slova, navzdory složitosti a náročnosti takového života, nás
obklopuje a doprovází Boží pokoj.
Apoštol Pavel o této moudrosti Boží, kterou od věčnosti Bůh určil pro naše oslavení,
napíše:
„Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal; neboť kdyby ji poznali, nebyli by
ukřižovali Pána slávy. Ale jak je psáno: Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani
člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ 1 K 2, 8-9

Nám radostí jsi, Pane ty, a já to dlouho nevěděl...,
snad proto, že jsem neviděl, jak slza v slunci roztávala;
snad proto, že jsem necítil, že dětská ruka je tak malá;
snad proto, že jsem nepřijal slova, jež pokoj znamenala.
Zdena Lomová, Truvérská mše - Mezizpěv

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ VE SBORU
Květná neděle

10. dubna

9,00 Bohoslužby

Velký Pátek

15. dubna

9,00 Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
Zazpívá příležitostný pěvecký sbor Duben

Velikonoční neděle

17. dubna

9,00 Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
Slavnost křtu a konfirmace
Zazpívá příležitostný pěvecký sbor Duben

PRAVIDELNÁ SBOROVÁ SETKÁNÍ
neděle
úterý
středa
čtvrtek
čtvrtek
pátek

9,00 bohoslužby
po bohoslužbách rozhovory při občerstvení
19,00 setkání staršovstva (druhé úterý v měsíci)
15,00 biblická hodina pro mladší děti na faře
13,00 biblické příběhy pro děti ZŠ Studená
17,00 biblická hodina pro starší děti na faře
18,00 setkání mládeže, za účasti ukrajinských mládežníků
INFORMACE ZE SBORU

V posledních dnech doprovázíme osmnáctičlennou skupinu uprchlých maminek s
dětmi z Ukrajiny. Našly svůj azyl v janštejnské sklářské ubytovně. Vděčně
přerozdělujeme materiální a potravinovou solidární pomoc od štědrých dárců.
Pomáháme jim s hledáním a zprostředkováním práce, doprovázeli jsme je na úřadech,
při zařizování škol, při registraci u lékařů apod. Společnými silami jsem zařídili
klubovnu pro děti, vylepšujeme kuchyňky, pomohli jsme jim sehnat práci a sháníme
brigády, zorganizovali jsme výuku češtiny třikrát týdně a hledáme možnosti, jak je
začlenit mezi nás a nás mezi ně. Plánujeme volnočasové aktivity pro české i
ukrajinské rodiny. Bližším vhledem do jejich situace nám teprve dochází, s jakým
rancem starostí a nejistot se uprchlíci vypořádávají a jak „nepatrná“ je naše pomoc.

Jsme rádi, že někteří z nich nachází cestu do našeho nedělního shromáždění a na
páteční setkání mládežníků. Dorozumíváme se pomocí překladačů Lindat, Google,
směsicí ruštiny s gestikulací rukou…, ale především touhou srdce sdílet a pomáhat se
zařazením do života v naší zemi. Soužitím s někým novým (i kdyby nemluvil česky),
setkáním s něčím čemu nerozumíme a neznáme – to nás může jen obohatit. Ano,
můžeme jen získat. Pomoc morální / hmotná / finanční bude potřeba ještě delší dobu.
Za současné situace staršovstvo upřednostnilo záměr rozšířit spodní WC o sprchový
kout, abychom mohli i na faře nabídnout provizorní ubytování uprchlíkům – případně
mít prostory lépe uzpůsobené pro nocování či krátkodobé pobývání na faře. S
úsporou peněz za energie se pojí i další rozhodnutí, které se týká zhotovení hlavních
vchodových dveří, dveří do dvora a výměny dvou oken.
Oprava varhan v ideálním případě začne už na podzim tohoto roku. Návrh generální
opravy máme k dispozici od dvou oslovených varhanářů. Jednáme s Národním
památkovým ústavem ve věci vydání závazného stanoviska a hledáme ještě možnosti
zajištění finančního příspěvku od státu.

PŘIPRAVUJEME A CHYSTÁME
neděle 1. května
neděle 15. května
pátek 10. června
červen
2.-10. července
červenec-srpen

sborový den s obědem – ukrajinské téma
neděle Cantate - koncert smyčcového kvartetu Leňadores
Noc kostelů + koncert Corvus Quartet - Luboš Hron
Večer s vinařem na faře
letní tábor v Lovětíně
festival Parrésia – Studánka Páně 28.8.

FINANCE SBORU
Opakujeme opakované s poděkováním a vděčností za to, že svou finanční
podporou vyjadřujete vůli zachovat chod sboru v nekrácených možnostech jeho
působení „doma“ i ve „světě“. Stále ještě ufinancujeme svého kazatele na plný
pracovní úvazek, jakkoli povinná platba do celocírkevního personálního fondu letos
dosahuje už 245 tisíc korun. Nedílnou základnou tohoto zázraku je převažující
vědomí důvěry vyrůstající z Ježíšova: „Kde je váš poklad, tam je i vaše srdce“
(Lukáš 12,34) a nikoli bezradnost učedníků: „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby...
(Lukáš 9,13) při úkolu, jak nasytit pět tisíc mužů.
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 stavební úpravy na faře
682500 dar na nákup nových evangelických zpěvníků do sboru
682600 dar do stavebního fondu Jeronýmova Jednota
682100 sborové sbírky
případně určený účel pište do zprávy pro příjemce
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

