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Milé sestry a bratři,
začala postní doba, která předznamenává 

blížící  se  Velikonoce.  A  i  v  tomto  období 
liturgického roku máme určité povinnosti, které 
musíme  ve  sboru  splnit.  Každým rokem bývá 
v březnu  tzv.  Výroční  sborové  shromáždění, 
které  je zpravidla  jednou  do  roka.  Je  potřeba 
tímto  shromážděním  schválit  hospodaření 
za minulý rok a plán rozpočtu na příští rok (tedy 
2014).  Také  jsou  čteny  zprávy  sestry  farářky, 
která  shrnuje  svou  práci  za  minulé  období; 
sestry kurátorky,  která  zase shrnuje za  minulý 
rok práci staršovstva. A v neposlední řadě je tu 
také  zpráva  revizní  komise,  která  kontroluje 
účty sboru,  zda jsou řádně vedené a  zda  není 
někde  nějaká  nejasná  a  nepodložená  částka, 
která byla ze sborového účtu uhrazena. Tedy to 
vše,  mimo to duchovní co přijímáme,  musíme 
spravovat řádně a zodpovědně. 

Vy,  kteří  obdarováváte  sbor  nemalými 
částkami se můžete ujistit, že Vaše finance sboru 
byly využity smysluplně, ale samozřejmě máte 
také příležitost ptát se na  plány našeho sboru do 
budoucna a další využití. 

Na  celém  tomto  chodu  sboru  se 
významnou  měrou  podílí  staršovstvo  sboru, 
kterému  končí  šestileté  volební  období  a je 
potřeba zvolit nové – k tomu všemu tedy nechť 
poslouží  schůze  Výročního  sborového 
shromáždění  – konaného  dne  23.března, 
bezprostředně po bohoslužbách!!! 

V současné době je pro sbor dokončován 
projekt  na  přístavbu  kostela  za  kazatelnou  se 
sociálním  zázemím  a celkovou  rekonstrukci 
kostela.  V nejbližší  době budeme proto  shánět 
finanční  dotace  pro  realizaci  tohoto  projektu 
a budeme vděčni za  podporu a větší  obětavost 
Vás  všech.  Dá-li  Bůh  a  dílo  se  podaří,  tak 

myslím, že náš kostelík najde i své větší využití 
jako  kulturní  památka  pro  město.  A věřím,  že 
díky  novým  projektům  bude  kostelík  více 
otevřen širší veřejnosti, která dodnes ani netuší, 
jakým způsobem a na jakém místě lze duchovně 
čerpat. 

Někdy  samozřejmě  slyším  i  hlasy 
z našich  řad,  které moc  nevěří  tomu, že by se 
dílo kdy podařilo, že projekt je natolik nákladný 
až se zdá nerealizovatelný. Ale tak to je vždy, že 
bez víry není  žádná  naděje – nakonec taková 
pesimistická může být i naše zbožnost a pohled 
víry  zastře  realita,  když  se  zdá,  že něco  nejde. 
Myslím,  že nám někdy chybí důvěra a  možná 
i modlitba,  vložit  to  vše  do  rukou  mocnějších 
než jsou ty naše – ať je to třeba ten kostel a nebo 
naše  ubývající  síly,  chatrné  zdraví,  vymykající 
se rodinné vztahy, dřívější jistoty...

Nakonec blížící se Velikonoce, nám opět 
připomínají  Boží  blízkost  a  ujištění,  že  Bůh 
s člověkem  ve svém  plánu  nepřestal  počítat. 
Otázka  je  teď  na  naší  straně,  abych  já  (Ty) 
nepřestal/a ve svém životě počítat s Bohem!

S milým pozdravem P.L., farářka sboru
 
Součástí Zpravodaje je opět Velikonoční dopis. 
Naleznete  zde  i složenku,  kterou  je  možné 
uhradit  salární  příspěvky  sboru.  Kdo  posílá 
peníze  přímo  na účet  sboru,  nemusí složence 
věnovat pozornost! 
Opět  vybízíme ty  z  vás,  kteří mají tu možnost, 
aby  zvážili platit  třeba  menší,  ale  pravidelné 
měsíční částky přímo na účet sboru.

Staršovstvo sboru děkuje Vám všem, kteří si 
uvědomujete,  že  provoz  sboru  by  bez 
finančního  a  materiálního  zázemí  nebyl 
možný.  



ADRESA SBORU: 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Hranicích, Farní 43, 753 01 Hranice
Číslo účtu 190 304 741 / 0300
tel. 581 603 537, mob. 604 813 291

WEBOVÉ STRÁNKY NAŠEHO SBORU A CÍRKVE: 
www.ccehranice.estranky.cz
www.e-cirkev.cz

Výroční sborové shromáždění – se uskuteční 
v neděli 23. března po bohoslužbách!
Týká  se  všech  členů  sboru,  kterým  je  nad 
osmnáct  let!!!  Prosíme  všechny, kterým  na 
našem sboru záleží a aktivně se účastní, aby toto 
setkání nezanedbali a přišli. Při tomto výročním 
shromáždění  proběhne  také  volba  nového 
staršovstva!!!

SETKÁNÍ FARA A KOSTEL POSTNÍ DOBA, VELIKONOCE:
9.3. Ne – 8.30 hod– bohoslužby s Večeří Páně!
10.3. Po – 9 hod pastorálka Přerov
13.3. Čt – 10 hod fara – biblická senioři
                 14 hod fara – náboženství 
14.3. Pá – 19 hod fara – konfirmandi
16.3. Ne – 8.30 hod – bohoslužby      
19.3. St – 17.30 hod fara – biblická 
20.3. Čt – 14 hod fara – náboženství
21.3. Pá – 19 hod fara – konfirmandi
23.3. Ne - 8.30 hod – bohoslužby + VSS!!!
26.3. St – 17.30hod biblická Bělotín u Fibichů
27.3. Čt – 14 hod fara – náboženství

28.3. Pá – 19 hod fara – konfirmandi
30.3. Ne - 8.30 hod – bohoslužby
1.4.   Út – 17 ho fara staršovstvo 
2.4.   St – 17.30 hod postní večer - Mořkov
3.4.   Čt - 10 hod fara – biblická senioři
                14 hod fara – náboženství 
4.4.  Pá – 19 hod fara – konfirmandi
6.4.  Ne - 8.30 hod – bohoslužby 
7.4. Po – 9 hod pastorálka Opava
9.4.  St – 17.30 hod fara – biblická 
10.4. Čt – 9 hod ekumenické setkání kazatelů
                 14 hod fara – náboženství 
11.4. Pá – 19 hod fara – konfirmandi
13.4. Ne -  8.30 hod – bohoslužby, Květná ne. 
     14.30 hod – presbyterní konference Olomouc
17.4.Čt- Zelený čtvrtek – Pašije 18 hod kostel
18.4. Pá – 8.30 hod – bohoslužby, Velký pátek
20.4. Ne - 8.30 hod – bohoslužby, Velikonoce
24.4. Čt - 10 hod fara – biblická senioři
                14 hod fara – náboženství
25.4. Pá - 19 hod fara – konfirmandi
27.4.  Ne  -   8.30  hod  –  bohoslužby,  slib 
staršovstva + posezení po bohoslužbách

JUBILANTI V BŘEZNU A DUBNU

2.3. Anna Čechová                   80 let
3.3. Irma Šmrhová                    87 let
21.3. Ludmila Váňová              88 let
24.3. Jiřina Petřeková               67 let
15.4. Danuše Vránová               68 let / Kunčice
16.4. Alena Mikulášková          82 let

Má víra pohlíží, Beránku na kříži...
Jistě jste poznali píseň z Evangelického zpěvníku č. 331, a možná si ji nalistujete a budete 

pobrukovat stejně jako já. Vyznavačská píseň - přemýšlím nad pokračujícími slovy - kam, že to ta 
má víra pohlíží? Podle autora písně jdou slova až na kříž, až do Kristových ran, kde člověk může 
spatřit odpuštění, smazání hříchu a dokonce budoucí naději v jakémsi společném věčném příbytku.

Sil ty mne, Pane, sám, ať v mdlobách neklesám, bych tvým vždy byl!... Neklesat ve víře je 
celoživotní úkol všech, kteří uvěřili v Kristovu oběť, a že to je nelehký úkol ukazuje kolikrát sám 
život, když nás zavede mnohdy tam, kde bychom to ani neplánovali.

Bludištěm života,... přesně tak, v bludišti života poznáváme nejen hřích, ale i žal a sten. 
Někdy si připadáme ztraceni, zatoulaní, zatemnění, zabloudění, od Boha daleko a toužíme po tom, 
kde bolest, strach a pláč není – v přirozenosti toužíme po Boží blízkosti, po kraji, kde pravá vlast  
má je, kde věčný den!

Víra pohlížející na kříž, vede člověka také ku vědomí vlastní dočasnosti a smrtelnosti. 
A také vede člověka k pokoře a k odevzdání se Bohu v modlitbě – zpívejme:  Až vážný smrti mrak 
můj navždy zastře zrak, ty při mně stůj! Od zlého vyprosti a přijmi z milosti do věčné radosti mne,  
Pane můj! Amen.

http://www.ccehranice.estranky.cz/
http://www.e-cirkev.cz/


P.L., f.s.
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