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Myslím,  že  máme  za  sebou  ve  sboru 
poměrně náročné dva měsíce, kdy se pořád něco 
dělo  a  teď  by  se  dalo  říci  –  konečně  jsou 
prázdniny, čas dovolené, odpočinku... Ale hned 
4.  července  byla  naplánována  ekumenická 
bohoslužba  k  svátku  Cyrila  a  Metoděje 
v husitském kostele v Drahotuších a hned na to 
6. července zase bude bohoslužba k svátku Jana 
Husa  na  Helfštýně.  Takže ti,  co  ještě  nikam 
nevyrazili,  mají  příležitost  zúčastnit  se  těchto 
vzpomínkových  bohoslužeb.  Navíc  nám 
tentokrát  tyto  sváteční  dny  vyšly  akorát 
na víkend – tedy žádné sváteční volno navíc.

A samozřejmě bude o prázdninách také 
práce  i  na  kostele.  Bude  se  natírat  nová 
šindelová  střecha,  protože  jsme  právě 
k tomuto  účelu  obdrželi  dotaci  od 
Ministerstva kultury  ve výši  50  tisíc  korun! 
Střecha na kostele má být takto ošetřena do pěti 
let  od  jejího  provedení.  Podmínku  ošetření 
krytiny  tedy  stihneme  dokonce  s  předstihem, 
protože  jsou  to  právě  čtyři  roky,  co  máme 
střechu novou. 

Co se týče celkové rekonstrukce kostela 
a  přístavby  ke  kostelu,  kterou  máme 
naplánovanou, tak se dá říci,  že v této fázi je 
dokončen  celý  projekt  a  s  projektem  v  ruce 
můžeme  žádat  o  různé  dotační  tituly.  Zkrátka 
budeme shánět peníze na realizace a hlavně se 
modlit, aby vše dobře dopadlo a moc dlouho to 
netrvalo.  Protože  jak  se  věci  vlečou  a  dlouho 
trvají, lidé přestávají věřit, že by dílo mohlo být 
dokončeno  a  vše  se  začíná  měnit  v  takzvaný 
nesplněný sen, a to samozřejmě nechceme. Ale 
mám  povzbudivé  informace.  V  této  chvíli 
jednáme také se zástupci  Jeronýmovy jednoty, 
aby  náš  projekt  předložili  na  podzim  pro 
zahraniční sponzorské církve, odkud by finanční 

podpora  mohla  být  opravdu  hodně  velká. 
Jeronýmova  jednota  žádný  jiný  projekt  takto 
připravený  nemá,  takže  máme  šanci,  že  náš 
projekt uspěje a bude pro tuto podporu vybrán. 
Má to ovšem jednu podmínku – projekt  vždy 
doprovází  „příběh“.  To  znamená,  že  musíme 
dobře zpracovat a obhájit využití naší přístavby. 
Snad se nám to podaří!

Další  neméně  důležitou  informaci, 
o kterou bych se s Vámi ráda podělila je to, že 
od  srpna  jako  Vaše  farářka  nastupuji 
na mateřskou dovolenou, protože v září čekáme 
přírůstek  do  rodiny.  Sbor  bude  tedy  předán 
oficiálně  administrátorovi  na  mimořádné 
schůzi staršovstva v neděli 20. července (čas 
bude ještě upřesněn). Novým administrátorem 
se  stane  farář  z Přerova Marek  Zikmund. 
O sborovou  práci  se  tedy  bude  muset  podělit 
více i staršovstvo. Ale myslím, že s administrací 
už  zkušenosti  máme,  takže  se  není  čeho  bát. 
Navíc  sbor  neosiří  a  nebude  opuštěn  svou 
farářkou,  na  faře  a v  kostele  se  budeme  dále 
vidět  a  setkávat,  jen  na  nějaký  čas  bude 
věnována  z  mé  strany  zvýšená  pozornost 
nejmladšímu členu sboru :-).
                                                              P.L., farářka sboru

Bohoslužba  k  svátku  Jana  Husa  na  hradě 
Helfštýn bude v neděli 6. července 2014 ve 13 
hodin – sloužit bude farář a vojenský kaplan 
v jedné osobě Roman Lukáš. 

BOHOSLUŽBY

Během prázdnin budou bohoslužby v obvyklém 
čase – 8:30 hod Evangelický kostel, Hranice. 
Harmonogram  bohoslužeb  a  zástupy  během 
prázdnin ještě nejsou zcela upřesněny. 
Ale do konce července pravidelně káže farářka 
sboru Pavlína Lukášová.



V neděli 13.7. bude vysluhována Večeře Páně.
V  srpnu  10.8.  budou  čtené  bohoslužby  – 
poslouží Hanka Honsnejmanová (Kubíková).
Ostatní  neděle  v  srpnu  se  upřesní  na 
mimořádné schůzi staršovstva 20. července!
Případné  změny  a  zástupy  budou  vyvěšeny 
na faře a webových stránkách sboru.

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

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
SBOROVÝ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM  
V době prázdnin a čerpání dovolené bývá běžný 
sborový  program  omezen  jen  na  nedělní 
bohoslužby,  popřípadě  malé  sborové  aktivity, 
které  nejsou  předem  nijak  naplánované. 
Administrativní záležitosti se vyřizují běžně! 

JUBILANTI V ČERVENCI A SRPNU
2.7.   Libuše Heiderová             90 let
18.7. Miroslav Kořenek            61 let
24.7. Vlastimil Dančák             83 let 
1.8.  Anna Zálešáková              74 let Drahotuše
21.8. Jiřina Roppová                 65 let Lipník
30.8. MUDr. Jindřiška Bullová 80 let
31.8. Ing. Hedvika Vávrová      68 let

K  oho si Bůh vyvolil?  

V prázdninovém zamyšlení, můžeme přemýšlet nad tím, jak si Bůh volí lidi, 
koho si povolává – kde bývá srdce Pánu Bohu nakloněné a kde nikoli. Kde je Boží 
sláva a kde ta lidská. Že to nejde pospolu, jsme už jistě zaznamenali. 

 Když čteme evangelia, tak nelze přehlédnout, kam se ubírá Boží pozornost. 
Pán Ježíš, Boží Syn se rodí do chudoby. Když začne Ježíš svoji činnost kazatelskou, 
tak jeho pozornost mají především lidé prostí. Tak jak procházel, koho potkával, kde 
kázal, tam se jeho slovu otvírali lidé především obyčejní. Žádné vladaře moc 
nenadchnul. Ne, že by o něm neslyšeli, ale možná mu chyběl ten palác a ty správné 
šaty, aby se o jeho přízeň na těch nejvyšších místech tlačili a zajímali. Takoví mají 
přece svou moc, rozum už moc ne. Takže není o co stát. 

Nakonec ti vlivní přemýšleli, jak jen může Ježíš ohrozit jejich postavení. 
Zaslechli sice něco o Božím království, ale nejvíc je pobouřil výrok, že by chrám měl 
být zbořen a do třech dnů vystavěn. Na tom byla dokonce postavená i křivá obžaloba 
Ježíše.

Bůh se v bibli jednoznačně staví na stranu těch, kterými i dnes každý spíše 
pohrdá a opovrhuje. Bůh zvláštním způsobem otevírá srdce lidem pro víru, kteří 
nemusí mít žádné zvláštní vzdělání, postavení a moc - ba naopak, to všechno jako by 
bránilo Boha poznat.

Přemýšlíme-li o víře, nehledejme v tom moc vědu. Chceme-li poznat Boha, 
nechtějme důkazy. A mluvíme-li o Bohu, nemusíme se za svou víru stydět, že nebude 
přijata – ono opravdu asi není všem lidem dáno shůry, ale trošku v jiném smyslu než 
se to povídá, protože: 

Bůh si vyvolil právě ty nevzdělané, aby zahanbil moudré. Obyčejné malé lidi si 
vyvolil, aby zahanbil vlivné a mocné, a bezvýznamné "nuly" si vybral, aby 

zlomil moc pyšných domýšlivců. 
1. list Korintským 1,28-29 (SNC) 
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