
2022–XXIII. ročník

5

Milí bratři, milé sestry, 
jako základ pro dnešní úvodník dnes uvá-

dím samotný závěr poetického hymnu Jéšuy, 
syna Sírachova. jde o starozákonní apokryf-
ní text, ale v ničem podstatném se neliší 
od myšlení víry kanonických biblických 
spisů. V celé té básni mluví o svém 
hledání pravé moudrosti, kterou 
nalezl v Hospodinu. A vyzývá 
k radosti. K radosti z Božího 
milosrdenství a taky ke koná-
ní dobrého, smysluplného díla, 
které nezůstane bez odměny. 

Procházíme složitou dobou. Jisto-
ty, na které jsme byli zvyklí, se kymáce-
jí a platí o to víc, že nevíme dne ani hodiny. 
Současně ale máme v čerstvé paměti veliko-
noční jitro, v němž povstal k životu náš Pán. 
A zvěst o tom, že on je živý může přehlušit 
všechny ty temné a smutné tóny, které ko-
lem znějí i překrýt všechny ty smutné obra-
zy z nedalekého bojiště. 

Jéšua, syn Sírachův, je pro mnohé z nás 
nejspíše postava zcela neznámého žida. Ale 
jeho zvěst a výzva je přece srozumitelná. 
Radujte se z Hospodinova milosrdenství … 
a konejte své dílo, dokud je čas.

Radost nám jistě dává především živý 
Kristus. V něm je ta největší síla Božího 

milosrdenství. Z této radosti žijeme, ona je 
nám hybnou silou života i všeho úsilí a sna-
žení. 

Pokaždé když se koná schůze staršovstva, 
si uvědomím, kolik je v našem sboru 

práce a co vše nás čeká. Kde je tře-
ba napnout síly. Kam a ke komu 
jsme posíláni do služby. A kde 
a jaké podmínky je taky pro 
to nutno připravit a vytvořit. 
Na jedné straně je na místě 

pokora. Vždy mám na mysli tu 
anekdotu: „Chceš-li Pána Boha ro-

zesmát, pověz mu o svých plánech …“ 
Ale na straně druhé čteme: „Své dílo konej-
te, dokud je čas.“ Pán Bůh nám dává čas pro 
veškeré naše dílo. Čas je neskutečně vzácná 
hodnota. Neříkáme někdy příliš lehkomysl-
ně, že ho nemáme? 

Ne, my máme od Boha čas, abychom ko-
nali svoje dílo. A dokonce je nám zde zaslí-
beno, že za to dostaneme svou mzdu.

Někdy máme pocit, že se naše snahy ztrá-
cejí kdesi v prázdnotě. Jindy se nám naopak 
zdá, že to, co děláme, má smysl. Že o to 
druzí stojí. Že nás podporují a dokonce se 
k dílu přidají. To je velké Boží milosrden-
ství. A proto taky důvod k radosti. 
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Milý čtenáři, milá čtenářko,

„Ať se vaše duše raduje z Hospodinova milosrdenství a nestydí se ho chválit. Své dílo 
konejte, dokud je čas, a on vám dá vaši mzdu ve svůj čas.“  /Sírachovec 51, 37 – 38 /  
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Slovo šéfredaktorky 

Milí čtenáři Posla,
nejčastější slovo, které v současnos-

ti kolem sebe slýchám, je hned po strachu 
z budoucnosti či obavách o své blízké slo-
vo ÚNAVA. „Nějak to na mě dolehlo – na-
před covid, teď válka na Ukrajině…“ Jistě 
jste podobná vyjádření též slyšeli. 
Už zase, podobně jako za covi-
dového informačního boomu, 
sedíme u počítačů a zanášíme 
se virtuálním smogem z infor-
mací virtuální války, až se jím 
téměř dusíme. A jsme unavení, 
bez elánu. Přesto jsem se přesvěd-
čila na vlastní kůži o tom, že Pán 
Bůh „dává ustalému sílu a tomu, ježto žád-
né síly nemá, moci hojně udílí“, jak čteme 
v Izaiášovi. Rozhodla jsem se totiž zapojit 
do výuky češtiny Ukrajinců u nás na fakultě. 
Dobrovolnicky, bez příprav, vlastně i zku-
šeností, protože úplné začátečníky přímou 
metodou (tedy bez zprostředkovatelského 
jazyka) jsem nikdy neučila. Po prvních ho-
dinách se tedy logicky dostavila strašlivá 
únava, protože výdej energie při výuce, kdy 
chcete, aby to věkově naprosto nesourodou 

skupinu běženců s vámi bavilo a ještě se as-
poň něco naučili, je enormní. Nadto jsme si 
s kolegyněmi zakázali před výukou dotazy, 
odkud naši zájemci o češtinu jsou. Shodly 
jsme se na tom, že při vyslovení jmen měst 

jako Kyjev, Oděsa, Mariupol, se nám 
zkrátka zalijí oči slzami a výuka 

se začíná o to složitěji. Přesto ale 
cítím, jak je tato únava promě-
ňována v drobné chvíle radostí, 
kdy mě „moji“ studenti potkají 

třeba v nákupním centru a hlásí 
se ke mně, jsou šťastní, že mají 

koho pozdravit, že nejsou v té cizí 
zemi tak moc ztracení. Nebo kdy mi zni-
čehonic přibrzdí u nohy koloběžka a na ní 
ukrajinský chlapec z kurzu, který mě potře-
buje obejmout. 

A tak si uvědomuju, jak jsme šťastní, když 
máme koho potkat, podat mu ruku, zamávat 
do tramvaje. Malé radosti, velké štěstí. Do-
mov. Co je proti tomu trocha únavy!

Mnoho radostných setkání v květnových 
dnech za redakci Posla přeje

Jana Vrajová

Pokračujme tedy v díle Kristova evange-
lia. Každý tak, jak je mu to dáno. Každý tím, 
co umí, i kdyby si snad myslel, že to není 
kdovíco. Nenechme se ničím odradit. Má to 
smysl. Možná se tím dotýkáme vlastní pod-
staty a smyslu našeho života. 

A konečně – připomeňme to ještě jednou - 
Jéšua, syn Sirachův, mluví i o mzdě. I ta je 
slíbena každému dělníkovi na Božím díle. 

Kdy a jak ji uvidíme, to je tajemství. Třeba 
ji ale tady na zemi pocítíme jako „pouhou“ 
radost. Jistě ale zde můžeme myslet i na od-
měnu konečnou a definitivní, proti které je 
vše, co na této zemi prožíváme, pouze tím 
předposledním. Boží království.  

Váš Jan Lukáš, farář

Milý čtenáři, milá čtenářko,  Sborový program na květen 2022

1. 5. neděle 09.00 bohoslužby s večeří Páně  Jan Lukáš
2. 5. pondělí 18.00 schůze staršovstva
3. 5. úterý 18.00 biblická hodina
6. 5. pátek 16.00 děti

17.00 konfirmandi
18.00 mládež  

8. 5. neděle 09.00 bohoslužby Jan Lukáš
13.00 bohoslužby v DS Chválkovice
14.30 bohoslužby v DS Hrubá Voda

9. 5. pondělí 16.00 výtvarná dílna
10. 5. úterý 18.00 biblická hodina
11. 5. středa 19.00 mládež VŠ
12. 5. čtvrtek 9.00 Seniorklub

14.00 kurz ETF: Hinduismus – dějiny a současnost
13. 5. pátek 16.00 děti

17.00 konfirmandi
18.00 mládež  

14. 5. sobota sborový zájezd do Neratova a Kunvaldu
15. 5. neděle 9.00 bohoslužby  Jan Lukáš

15.00 divadelní Flóra u nás
17. 5. úterý 18.00 biblická hodina
18. 5. středa 19.00 Sešlost  

18.00 setkání mužů
20. 5. pátek 16.00 děti

17.00 konfirmandi
18.00 mládež 

22. 5. neděle 09.00 bohoslužby Jan Lukáš
23. 5. pondělí 16.00 výtvarná dílna
26. 5. čtvrtek 14.00 Seniorklub

18.00 bohoslužby Nanebevstoupení Páně Jan Lukáš
27. 5. pátek 16.00 děti
27.-29.5. víkendový pobyt konfirmandů v Dobřečově
29. 5. neděle 09.00 bohoslužby  Jan Lukáš
31. 5. úterý 18.00 biblická hodina
1. 6. středa 19.00 Sešlost  

každou středu v 18.00 - modlitby za Ukrajinu
každý čtvrtek v 18.00 - modlitební kruh žen
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Narozeniny v květnu

1. 5. Eva Zubalová
5. 5. Karel Kachtík
6. 5. Mojmír Coufal
9. 5. Pavel Kraus

14. 5. Daniel Batla
14. 5. Marta Schulmeisterová
15. 5. Marie Jiříčková
19. 5. Libuše Janošíková

20. 5. Zdeňka Blaťáková
20. 5. Jaroslav Ryšavý
24. 5. Anna Chrastinová
25. 5. Věra Obkráčilová
26. 5. Dagmar Konečná
28. 5. Jonáš Hromádka
29. 5. Eva Blažková

Zpráva z dubnové schůze staršovstva

Po úvodní pobožnosti Petry Chovanco-
vé na téma křesťanská naděje staršovstvo 
diskutovalo pomoci ukrajinským v našem 
sboru. Na faře bydlí žena se dvěma dětmi 
a ve vikárce bude bydlet další žena. Soužití 
je nyní bezproblémové. V pondělky se kona-
jí výtvarné dílny, kterých se podle možností 
účastní i ukrajinské ženy s kontakty na náš 
sbor. Jednou za 14 dní se koná setkání ukra-
jinské komunity v dolním sále. Snažíme se 
pomoci zajistit školu pro děti i výuku češ-
tiny. 

Pozvání dětí k rozhovoru s farářem před 
jejich odchodem do nedělní školy bývá v po-
slední době obtížné. Staršovstvo doporučilo 
jinou formu oslovení dětí: děti zůstanou v la-
vicích, bratr farář k nim promluví a některé-
mu z přítomných dětí předá lampičku, poté 
děti odejdou do nedělní školy.

Čtyři presbyteři našeho sboru se zúčastnili 
semináře v Praze s názvem Co by měl vědět 
každý presbyter – s tématem misie, posta-
vení sborů v současné situaci. Seminář byl 
užitečný. Hlavními řečníky byly Roman Ma-
zur a Pavel Hošek, na stránkách e-církev.cz 

je možné si záznam přednášek poslechnout. 
Dále se staršovstvo zabývalo příprava-

mi na Velikonoce, koncert Jaroslava Hutky 
(8. 4.), výlet v Neratově (14. 5.), Noc kos-
telů (10. 6.).

Pavel Brtník informoval o situaci v Nákle 
a o jednání s nájemníky o zvýšení nájemné-
ho.

Jana Vrajová referovala o proběhlé čes-
ko-americké online partnerské konferenci, 
k níž se připojilo 42 účastníků, aby diskuto-
valo o formách pomoci Ukrajině.

Hledáme do budoucna nového ochotného 
člověka pro službu sborového knihovníka.

Je již připraveno nové sborové auto, ještě 
je potřeba vyřídit všechny dokumenty. 

Informace o hospodaření jsou k dispozici 
u br. pokladníka.

Staršovstvo ukončilo svoji schůzi písní 
z 418 (NEZ) – I když rozcházíme a modlit-
bou v 21:23.

Dle zápisu Evy Palové Dostálové  
pro Posla zpracovala Adéla Gabrielová

Ze sborového života 

Představení nového evangelického zpěvníku

Ze sborového života 

V neděli 24. dubna 2022 jsme v našem sboru 
přivítali dva hosty, kteří se významně podíleli 
na vydání nového evangelického zpěvníku.

Byl to předseda zpěvníkové komise při 
synodní radě br. Miloslav Esterle ze sboru 
v Chrástu u Plzně a br. Jiří Pejla, autor mnoha 
písní, bývalý kurátor zlínského sboru a výpo-
mocný kazatel, který byl hostem na naší kaza-
telně. Oba bratři pocházejí z plzeňského Ko-
randova sboru, kde byli konfirmováni a pojí 
je celoživotní přátelství. Od roku 2004 se 
spolu s dalšími autory písní podíleli na vzniku 
nového zpěvníku.

Bratr Esterle (v rejstříku autorů  najdeme 
jeho 86 písní) nás podrobně seznámil s prací 

přípravné komise, osnovou nového zpěvníku, 
s jednotlivými oddíly a jejich použitím. Zpěv-
ník zahrnuje širokou paletu žánrů i forem, bo-
hatství forem zpěvu žalmového. Vzorem byl 
zpěvník reformované církve ve Švýcarsku. 
V novém zpěvníku najdeme i modlitby a li-
turgické texty určené k recitaci.

Setkání s oběma bratry nad novým zpěv-
níkem nám mnohé objasnilo, nadšený projev 
a zpěv br. Esterleho nás povzbudil k nácviku 
písní nových.

Společný zpěv utváří vzájemnost, která nás 
naplňuje vděčnou vírou, že patříme k sobě, 
a všichni spolu Kristu.

nb

Narozeninový koncert Jaroslava Hutky

Jak bylo avizováno, v dubnu se v našem kos-
tele uskutečnil koncert Jaroslava Hutky. Vě-
řím, že všichni, kdo si koupili lístky, nelito-
vali. Příjemnou komorní atmosféru pomohli 
vykouzlit osvětlovači i zvukaři, největší ra-
dost (samozřejmě kromě poslechu Hutko-
vých písní, případně z koupě jeho cédéček 
:-) ) měli lidé ze vzájemného setkání, které 
otevřením prostoru kostela všem zá-
jemcům o hudební zážitek dostalo 
nový rozměr. Prolnuly se „soci-
ální bubliny“, setkali se lidé, je-
jichž cesty se z různých důvodů 

(třeba pracovních) dříve rozešly. Pro rozho-
vory bylo možné využít přestávku, během níž 
se také dobrovolně přispívalo na potravino-
vou sbírku určenou pro ukrajinské uprchlíky.

Díky zejména Pavlu Brtníkovi za nápad 
i zorganizování celé akce, ovšem také všem, 
kteří při ní pomáhali ať už výše zmíněnou 
péčí o přípravu prostoru kos- tela, ale třeba 

také mládežníkům, kte- ří se nabídli 
jako „trhači vstupe- nek“ či hlí-

dači sbírky pro p o m o c 
uprchlí- kům.

jv
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Ze sborového života 

Z bohoslužeb a besedy s Jiřím Pejlou 
a Mílou Esterle

V zemi radosti bytí a hojnosti darů

Raduji se. Při pohledu z okna našeho obý-
vacího pokoje pozoruji, jak stromy tan-
čí v rytmu svěžího větru. Vnímám 
jejich krásu a pevnost a obdivuji 
na nich... nezlobí se, nepochy-
bují, neprotiví se svému poslá-
ní. Prostě a jednoduše JSOU. 
V Božské přítomnosti. Plně při-
jímají dary hojnosti Světla a při-
bývajícího tepla Slunce, energii ži-
votní síly. Pak také dávají v pravý čas 
své plody.

I my můžeme BÝT – jen tak. Aspoň chví-
li během dne. Každý může přijímat tyto 

dary Světla radosti a nevyčerpatelné 
hojnosti, která je všude kolem nás. 
Radujme se uvnitř sebe v hlou-
bi své duše. Radujme se spolu 
s nimi, třeba na zahradě, v par-
ku, v lese, kdekoli v přírodě. 

Alda, můj syn a nynější kazatel 
v Pržně, jednou řekl na mládeži 

v Hranicích už v květnu 2015: „Věřím, 
že tam, kde se radujeme, tam se Bůh raduje 
spolu s námi“.

Věrka Zapletalová

Noc kostelů se bude letos konat 
v pátek 10. června 2022.

Mottem vizuálního stylu je 
každý rok jiný biblický verš, 
jehož součástí je právě slo-
vo „noc“. V letošním roce je 
to verš 42,9 z knihy Žalmů: 
„Za dne ať Hospodin dává svou 
milost, celou NOC mu budu zpí-
vat a chválit ho.“

Program Noci kostelů nyní v České re-
publice připravuje již více než 1000 kostelů 
a modliteben.

Také letos budou moci návštěvníci ve stov-
kách otevřených kostelů poznávat a obdivo-
vat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, 

které nejsou pouze výrazem minulosti, ale 
i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kul-
turně-duchovní program, v němž opět nebu-
dou chybět koncerty, komentované prohlíd-
ky, workshopy nebo divadelní představení, 
možnost nahlédnout do kostelních sakristií či 
klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varha-
ny, vystoupat na věže či sestoupit do staroby-

Z obavy o osud kněží ruské pravoslavné 
církve, kteří podepsali výzvu k ukončení 
války, vyzvalo vedení Českobratrské církve 
evangelické Světovou radu církví (SRC), 
aby s dotyčnými signatáři navázala kon-
takt, a aby je také pozvala jako čestné hosty 
na Valné shromáždění SRC.

Synodní rada Českobratrské círk-
ve evangelické v minulém týdnu 
zaslala otevřený dopis Výkon-
nému výboru Světové rady 
církví s apelem, aby se nepřímo 
zasadil o bezpečnost signatářů 
Výzvy ke smíření a ukončení 
války, kterou podepsalo několik 
kněží ruské pravoslavné církve:

„Vážené sestry, vážení bratři,
vzhledem k našim historickým zkuše-

nostem a se starostí o naše bratry ve víře 
obracíme se na Vás s žádostí, abyste vešli 

v osobní kontakt s jedním každým signa-
tářem tohoto dopisu na protest proti ruské 
okupaci Ukrajiny:

Výzva kněží ruské pravoslavné církve 
ke smíření a ukončení války

Dále navrhujeme, aby zástup-
ci signatářů byli pozváni jako 
čestní hosté na Valné shromáž-
dění Světové rady církví kona-
né v Karlsruhe letošního roku, 

a aby jim bylo umožněno plénum 
oslovit.

S přáním Božího požehnání a pokoje jmé-
nem Synodní rady ČCE

Pavel Pokorný, synodní senior
V Praze o Velikonocích 2022“

Zdroj: e-cirkev.cz

Život církve

Noc kostelů

Synodní rada se obrátila na výkonný výbor Světové rady církví
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Život církve

lých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém 
zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro sta-
vitele křesťanských chrámů.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla 
před sedmnácti lety ve Vídni, kde také v roce 
2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange 
Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila 
Noc kostelů hranice a otevřely se také koste-
ly a modlitebny na několika místech v České 

republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala 
již v celé České republice, v roce 2011 poprvé 
na Slovensku, od roku 2012 probíhá Noc kos-
telů (estonsky Kirikute Öö) také v Estonsku, 
v roce 2016 se konala poprvé ve Švýcarsku.

Loňská Noc kostelů v České republice za-
znamenala na 223 000 návštěvnických vstupů 
ve více než 1 230 kostelech, kde pořadatelé 
připravili 4 601 programů.

 

 

Informace / aktuality 

Jungmannova 22/9 
P. O. BOX 466 
111 21 Praha 1 

+420 224 999 211 
sekretariat@e-cirkev.cz 

www.e-cirkev.cz 

 

 

 
Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE,  
všem poslancům a poradcům 35. synodu ČCE 

Praha, 6. dubna 2022 
Č.j.: ÚCK/136-2/2022 

Svolání synodu ČCE  

 

Vážené sestry, vážení bratři,  

v souladu s ustanovením Řádu o správě církve čl. 38 svolává synodní rada Českobratrské 
církve evangelické na návrh předsednictva 35. synodu ČCE 4. zasedání 35. synodu ČCE 
na dny 19. – 21. května 2022. Místem konání synodu jsou Svitavy. 

Pracovní jednání synodu (od čtvrtka 19. května od 13.30 h do soboty 21. 5.) bude probíhat 
v budově svitavského kulturního centra Fabrika, Wolkerova alej 92/18. Bohoslužby ve čtvrtek 
19. května se budou konat od 17 h v římskokatolickém kostele sv. Josefa, ul. U Stadionu. 
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Informace / aktuality 

V letošním roce se náš sbor opět přihlásil k Noci kostelů.
Prosíme sestry a bratry, kteří se chtějí zapojit do přípravy programu, aby se přihlásili 
u N. Batlové. 
Také prosíme o služby na jednotlivých stanovištích v pátek 10. 6. 2022.
Od 1. 5. 2022 je možné se zapisovat na připravené listiny v dolním sále. 

Zveme vás na  

SBOROVÝ ZÁJEZD  
do NERATOVA A KUNVALDU,

který se uskuteční 
v sobotu 14. května 2022 

Neratov je obec v Orlických horách, která prožívá navzdory poválečnému vysídlení 
v posledních letech nečekaný návrat k životu, především duchovnímu. Známá je 

svým kostelem se skleněnou střechou, komunitou spolupracující s lidmi s postižením, 
osobností faráře Josefa Suchára a pivovarem. 

Druhé zastavení bude v Kunvaldu, který je spojen s historií Jednoty bratrské. 

Součástí výletu bude společný oběd. 

Cena výletu 450,- Kč

Odjezd autobusem v 7:30 od kostela.
Přihlašovací listinu naleznete na stole ve velkém sále.

Vedoucí zájezdu: Marek Vraj

Informace / aktuality 

Přihlašujte se na letní akce!
Tábory pro děti, rodinné pobyty, pobyty pro 

rodiny s lidmi s postižením – to vše i v létě 2022!

Oddělení výchovy a vzdělávání ústředí církve 
připravilo i pro letošek bohatý program,  

přihlašujte se od 15. ledna 12:00 na adrese 

https://prihlasky.e-cirkev.cz/.

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE OLOMOUC
PhDr. Roman Zaoral, předseda pobočky

Kontakt: Filip Zaoral, e-mail: zaoralf@post.cz, tel.: 739 515 523

exkurze CMKA Olomouc

HISTORICKÉ PAMÁTKY SLEZSKA
sobota 4. června 2022

Předběžný program
7:00 odjezd autobusem od Billy Olomouc
8:30 Laziska (jeden z nejstarších dřevěných kostelů ve Slezsku z roku 1467, 120 km) –  
10:00 zámek Pszczyna (polský Versailles, anglický park, oběd, 50 km) –  
13:30 Cwiklice (dřevěný kostel z let 1464-1466 s cenným pozdně gotickým oltářem, 5 km) –  
14:30 Stara Wies (dřevěný kostel ze 16. století a bývalá farní škola, 20 km) –  
16:00 Těšín/Cieszyn (hrad a přilehlá zahrada s piastovskou věží a románskou rotundou, 45 km) –  
Olomouc (130 km) 

Předpokládaný návrat: 20:00, celkem: 370 km 

Cena: 600 Kč
Přihlášky a platby: Filip Zaoral, e-mail: zaoralf@post.cz, tel.: 739 515 523
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Kontakty na zástupce sboru:

Farář Jan Lukáš: 776 029 782 Lukas.Jan@seznam.cz
Kurátor Marek Vraj: 605 224 814 m.vraj@volny.cz
Pastorační pracovnice
Noemi Batlová: 728 289 354 noemi.batlova@gmail.com

Informace / aktuality 

ZVEME VÁS NA:

SBOROVÉ ODPOLEDNE, 
které se uskuteční v neděli 19. 6. od 14.30 hod

Místo konání: DRAHANOVICE, 
Galerie U Kalicha, (dříve kostel ČCE)

Program: rodinné bohoslužby, hudba, 
hry pro děti, občerstvení na přilehlé zahradě.

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.


