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Milé sestry a bratři,
člověk i příroda už pomalinku cítí, že se 

blíží jaro.  Těšíme se na to, až bude slunce více 
hřát, až bude více světla a tepla, až bude vzduch 
venku vonět prvními jarními květy. Na někoho 
padne jarní  únava a  někdo bude čišet  energií. 
Domácnost se provětrá, vypne se topení, zimní 
oblečení a pneumatiky se uloží někam do polic 
a člověk snad bude na chvíli rád, že je součástí 
i těch  obyčejných  věcí,  které  nás  obklopují. 
Slavení  křesťanských  Velikonoc  je  snad  také 
ještě součástí toho našeho životního koloritu, ale 
patří o úroveň výš toho všeho výše zmíněného 
obyčejného, krásného.  Velikonoce nás pobízejí 
přemýšlet  o  životě  ještě  trochu  z jiné 
perspektivy.  Učí  nás  vnímat,  že  lidský  život 
prochází  nejen  stále  dokola  čtyřmi  ročními 
obdobími,  ale  prochází  i  utrpením,  bolestí, 
nemocí...  a  je  ukončen smrtí.  Velikonoce  jsou 
také o tom, co si svým životem neseme a jak. 
Velikonoce jsou o mně a o Bohu. O Bohu, který 
nám  právě o Velikonocích něco sdělil,  a  to  si 
máme  každoročně  připomínat  právě  slavením 
Velikonoc. 
 Neboť  Bůh  tak  miloval  svět,  že  dal  svého  
jediného  Syna,  aby  žádný,  kdo  v  něho  věří,  
nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16
                                                                                       
Součástí Zpravodaje je opět Velikonoční dopis. 
Naleznete zde opět složenku. Salární příspěvky 
můžete sboru poskytnout  na vystavený doklad 
i po  bohoslužbách  v  podkruchtí.  Kdokoli 
ze staršovstva  bude  připraven  vystavit  Vám 
doklad a přijmout peněžitou částku!
Sestra  Šturalová  (pokladní)  opět  nebude  nějaký  čas 
k dispozici, protože se bude zotavovat po operaci kolene. 
Staršovstvo sboru děkuje Vám všem, kteří si 
uvědomujete,  že  provoz  sboru  by  bez 

finančního  a  materiálního  zázemí  nebyl 
možný! 
   Výroční sborové shromáždění   – 
se  koná  v  neděli  20.  března  na  Květnou 
neděli, bezprostředně po bohoslužbách!!! 
Na Výročním sborovém shromáždění proběhne 
také volba farářky Pavlíny Lukášové,  která by 
po  případném  zvolení  nastoupila  na  náš  sbor 
v březnu  příštího  roku  (2017).  Její  povolávací 
listina vypršela v době mateřské dovolené, a to 
v  září  2015.  Staršovstvo  sboru  také  na  tomto 
shromáždění  rádo  a ochotně  zodpoví  všechny 
Vaše dotazy a nejasnosti týkající se sboru.

Bratr  administrátor  Marek  Zikmund,  který 
v současné  době  administruje  náš  sbor,  je  od 
ledna  také  ve  funkci  seniora našeho 
moravskoslezského  seniorátu  (byl  zvolen  po 
bratru  Červenkovi).  Proto  je  mnohem  více 
vytíženější  než  před  rokem,  ale  doufáme,   že 
administraci s naší pomocí zvládne.

SETKÁNÍ FARA A KOSTEL

Bohoslužby  jsou  pravidelně  každou  neděli 
v kostele na Šromotově náměstí v 8.30 hodin

– kazatelé  se  v  současné  době  spolu 
s administrátorem sboru střídají

– do  čtených  bohoslužeb  se  ochotně 
zapojuje i staršovstvo

Administrativní den je čtvrtek:
Administrátor  Marek Zikmund  bývá  na  faře 
ve čtvrtek odpoledne. Ale pokud je potřeba něco 
dohodnout či vyřídit je možné domluvit se i se 
sestrou farářkou Pavlínou Lukášovou v jiný den.
Náboženství:
Každý  čtvrtek  je  od  14  hodin  náboženství 
na faře.  Schází  se  skupinka  pěti  dětí  prvního 
stupně základní školy.



Mládež:
Setkání mládeže probíhá jednou měsíčně, vždy 
v  neděli  po  bohoslužbách na  faře.  Termíny si 
mládež domlouvá sama a vede se rovněž sama. 
S  vedením  mládeže  vypomáhají  mládežníci 
z olomouckého sboru.
Biblické hodiny:
Biblické  hodiny  jsou  v  současné  době 
organizovány  pouze  v  rodině  v  Bělotíně,  kde 
dojíždí také spolu s farářem skupinka z Hranic. 
Termíny  se  domlouvají  individuálně,  většinou 
však jednou do měsíce.
Staršovstvo:
Staršovstvo  se  schází  pravidelně  jednou 
měsíčně, zpravidla  první čtvrtek v měsíci v 17 
hodin  na  faře.  Tentokrát  je  schůze  staršovstva 
naplánována na 17. března.
Ekumena:
Ekumenická  setkání  kazatelů  probíhají  jednou 

měsíčně ve čtvrtek dopoledne  po každé v jiné 
farnosti.

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 – farářka sboru
mob. administr. Marek Zikmund – 605 303 670

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

JUBILANTI V BŘEZNU A DUBNU
3.3. Irma Šmrhová                    89 let
21.3. Ludmila Váňová              90 let
24.3. Jiřina Petřeková               69 let
16.4. Alena Mikulášková          84 let
27.4. Ing. Hana Petříková         63 let Praha

 
Zlo neexistuje?

Na jedné univerzitě položil profesor svým studentům otázku: „Stvořil Bůh všechno, co existuje?“
     Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, stvořil.“
     „A stvořil Bůh opravdu všechno?“ – ptal se dál profesor.
     „Ano pane“ – odpověděl student.
     Profesor pak pokračoval:  „Jestliže Bůh stvořil opravdu všechno, znamená to, že stvořil také i 
zlo, které existuje. A díky tomuto principu je i chování nás samotných tomu podřízeno. Bůh je zlo.“
     Když tato slova student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený. Najednou zvedl 
ruku jiný student: „Pane profesore, mohu Vám položit otázku?“
     „Samozřejmě,“ – odpověděl profesor.
     Student se postavil a zeptal se: „Existuje chlad?“
     „Co je to za otázku, samozřejmě že ano! Tobě nikdy nebylo chladno?“
     Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, chlad 
neexistuje. V souladu se zákony fyziky je chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka i předměty 
můžeme vědecky popsat a určit jejich vyzařovanou tepelnou energii. Nikdy však ne jejich 
vyzařovaný chlad. Chlad nemá svoji jednotku, kterou bychom ho mohli změřit. Pojem chlad jsme si 
vytvořili my, lidé, abychom mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.“
     Student dále pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?“
     „Samozřejmě, že existuje!“ – odpověděl profesor.
     Student pokračoval: „Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma jen 
díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá dokonce 
rozložit a můžeme zkoumat jeho spektrum, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, 
kterou bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si opět vytvořili lidé, aby pojmenovali 
nepřítomnost světla.“
     Následně se mladík zeptal: „Pane profesore, existuje tedy zlo?“
    Tentokrát profesor nejistě odpověděl: „No jistě, děje se to samozřejmě každý den. Brutalita 
ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno to není nic jiného, než projev zla.“
Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je 
výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo existuje právě tak, jako vzniká tma nebo chlad. 
Tedy nepřítomností světla, tepla a lásky.“
    Profesor zmlknul a sednul si. 
Traduje se, že ten mladý student byl Albert Einstein.   (Brněnská tisková misie z.s.)
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