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Milé sestry a bratři našeho sboru,
  když tvořím Zpravodaj, tak se hodně zamýšlím 
nad naším sborem – prakticky, ale i duchovně. 
Prakticky  třeba  tak,  jestli  Zpravodaj  vůbec 
někdo čte. Jestli to někoho zajímá, co se vlastně 
ve  sboru  děje.  Protože  před  Vánocemi 
a Velikonocemi  se  snažíme  Zpravodaj  doručit 
všem, kteří nějakým způsobem do našeho sboru 
patří.  To znamená i  těm, kteří se pravidelného 
života  v  církvi  neúčastní.  Z  nějakého  důvodu 
jim  to  nevyhovuje,  zrovna  tu  službu  takto 
nepotřebují,  nemohou kvůli stáří či zdravotním 
komplikacím a nebo nemají čas. Zkrátka doručit 
všem – blízkým i vzdáleným.Představuji si ale i, 
že tento dopis zůstane někde ležet a je nečten.

Pak tedy zůstávají  veškerá  má pozvání 
bez  odezvy.  Samozřejmě  to  neplatí  pro  ty,  se 
kterými  se  běžně  setkávám.  Spíše  se  v  tuto 
chvíli  zabývám otázkou, jak oslovit  Vás,  kteří 
jste sboru vzdáleni a přesto k němu patříte. Jak 
mohu  pomoci  a  posloužit  Vám? Umím  si 
i představit,  že člověk je momentálně duchovně 
tak  vzdálen,  že  neví  k  čemu  by  mu  farářská 
služba či aktivity sboru byly.

To už se dostávám k tomu duchovnímu 
zamýšlení,  které  bezesporu  k  farářské  práci 
patří.  Snažím  se  i  představit  si,  že  je  člověk 
věřící.  Říká  to  o  sobě,  že  je  věřící,  patří 
do církve,  možná  platí  i  salár,  ale  nic  víc. 
Zastihla jej takzvaná duchovní prázdnota. 

Je to jako když... máte někde na druhém 
konci  světa  svého  rodiče,  kterému  ale  už  ani 
nevoláte.  Prostě  vztahy nic  moc.  Nějak  se  to 
rodičovské pouto přetrhalo. Jste si už tak nějak 
za  ta  léta  i  dost  vzdáleni.  Sem  tam  (možná 
jednou za rok) mu pošlete nějakou tu almužnu. 
Sem tam ještě zavoláte, ale neslyší, nezvedá to...

Ale vždyť nakonec ani On (myšleno Ten 

můj  rodič) už  mi  nezavolá.  Někdy pošle  přes 
někoho  takový  ten  zdvořilostní  pozdrav 
k Vánocům  a  Velikonocům,  zkrátka  nic 
osobního, jen že mě zase zve třeba aspoň na ty 
svátky a myslí na mě...

Vlastně  jen  o  sobě  víte,  že  ještě 
existujete,  ale  nepotřebujete  si  povídat  o  tom, 
jak  se  máte  a  co  zrovna  prožíváte.  Takže  Vy 
a Váš  rodič  jste  se  totálně  odcizili,  už  si  ani 
nemáte co říct. Možná si už ani po těch letech 
vůbec nerozumíte. On žije přece někde tam, pro 
mě, na druhém konci světa (ve skutečnosti to je 
možná jen na druhém konci  města) a  já mám 
tady ten svůj „skvělý“ život.  Někdy sice trochu 
vybydlený,  ale  je  to  můj  život.  A už  vůbec 
nepotřebuju,  aby  mi  můj  starý  rodič  dával 
nějaké  ty  rozumy,  moudra a  ještě  do  něčeho 
kecal.  Možná  až  budu  umírat,  tak  mu  dám 
vědět,  aby přišel  na  můj  pohřeb,  pomodlil  se 
a řekl... Amen. 

Jak se asi cítí rodič, který takto přichází 
o  své  dítě?  Jak  se  asi  cítí  Bůh,  který  takto 
přichází o své stvoření?

Pavlína Lukášová, Vaše farářka

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko  
spása má, ač o pomoc volám. 

Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš... 
             Žalmy 22,2-3                                    

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

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

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


Součástí  Zpravodaje je  Velikonoční   dopis  ,  kde 
je  mimo  jiné  rozpis  velikonočního  týdne 
a zamyšlení.  S  loženk  ou   je  možné  uhradit 
salární příspěvky,  které ale můžete  posílat i na 
účet  sboru  trvalým  příkazem  nebo  osobně 
předat  přímo na vystavený  doklad  po 
bohoslužbách v kostele u setry Šturalové. 
Staršovstvo sboru děkuje všem, kteří chápou, 
že  provoz  sboru  by  bez  finančního 
a materiálního zázemí nebyl možný! 

V  krátké  době  po  Velikonocích  bude 
ze staršovstva  opět  všem  v  našem  sboru 
odeslán  dopis,  který  se  týká  finanční 
obětavosti našeho sboru!  Pokud máte zájem 
si jej přečíst už nyní, je vyvěšen na webových 
stránkách  našeho  sboru.  V  kolonce 
STARŠOVSTVO  naleznete  příspěvek  pod 
názvem: Zdánlivě samozřejmá věc.
 
Výroční  sborové  shromáždění – se  koná 
v neděli  18.  března  bezprostředně 
po bohoslužbách,  které  začínají  v  8.30  hod. 
Nejsou  žádné  volby,  tak  se  předpokládá,  že 
sborové shromáždění nebude dlouhé.  Přesto je 
staršovstvo  sboru  připraveno  zodpovědět 
všechny  vaše  dotazy  týkající  se  sboru, 
hospodaření atd. v případné rozpravě.

SETKÁNÍ FARA A KOSTEL

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

Staršovstvo:
Staršovstvo se schází pravidelně jednou měsíčně 
v 17 hodin na faře. Nyní nově, vždy první nebo 
druhá středa v měsíci. Další  schůze staršovstva 
je naplánována na 4. dubna.

Náboženství:
Děti  se  schází  k  náboženství  na  faře  každé 

pondělí v 15.30 hodin. 

Mládež:
Setkání  mládeže  probíhá  nepravidelně,  ale 
mládež  se  snaží  domlouvat  ve čtrnáctidenním 
intervalu. Vždy v pátek od 18 hodin na faře. 

Biblické hodiny:
Biblické  hodiny  jsou  v  současné  době 
organizovány  pouze  v  rodině  v  Bělotíně,  kde 
dojíždí  spolu  s  farářkou skupinka z  Hranic. 
Termíny  se  domlouvají  individuálně,  většinou 
však jednou do měsíce.
Další  plánované  setkání  bude  ve  středu 21.3. 
v 17.30 hod – odjezd od fary s farářkou v 17 
hodin.

Ekumena:
Ekumenická  setkání  kazatelů  probíhají  jednou 
měsíčně ve čtvrtek dopoledne,  po každé v jiné 
farnosti.  Nejbližší  setkání  bude  v  Olomouci 
v Československé  církvi  husitské -  19.  dubna 
od 9 hodin.

Veškeré  sborové  aktivity  jsou  veřejné  a  jste 
na ně  srdečně  zváni!  S  výjimkou  schůze 
staršovstva.

UPOZORNĚNÍ: na květnou neděli 25. března 
bude posunut ČAS -  ze 2 hodin na 3 hodiny!

JUBILANTI V BŘEZNU A DUBNU
3.3. Irma Šmrhová                    91 let
21.3. Ludmila Váňová              92 let
24.3. Jiřina Petřeková               71 let
16.4. Alena Mikulášková          86 let
27.4. Hana Petříková                65 let Praha 
Velikonoce s humorem!
Koledníci trochu nelibě koukají na mísu, kterou 
jim teta přinesla. „A vejce nemáte?”
„No vypadám snad jako nějaká slepice!” 

Co říká velikonoční poselství náboženským lidem?

Kříž a zmrtvýchvstání jsou mezní zkušenosti.
Ztroskotáváme na nich a v tomto troskotání tušíme tajemství Boha.

Uprostřed času osvětluje velikonoční světlo moudrost stvoření navzdory bláznovství světa.
Uprostřed času obnovuje velikonoční světlo život navzdory jeho pomíjivosti.
Uprostřed času motivuje velikonoční světlo k milování bližního navzdory nenávisti.

Kříž a zmrtvýchvstání obnovují jistotu smyslu jako Boží pokoj,
který převyšuje všeliký rozum a je silnější než všechna absurdita světa.

Gerd THEISSEN – Poeticko-kritický katechismus, meditace o víře a rozumu
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