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 ŽEBŘÍK DO NEBE (Genesis 28; Lk 24) 
Jákob je na útěku před svým bratrem, jehož oklamal tím, že mu uloupil otcovské 
požehnání. Ezau ho teď chce zabít. Jákobovi se hlavou honí výčitky a má špatné 
svědomí, že navíc způsobil rozkol mezi otcem a matkou. A Jákob utíká také před 
Bohem, jehož požehnání se zmocnil lstí, poháněn ješitností a bezohlednou 
pýchou. Nastává soumrak a s ním vchází do neklidné duše aspoň upokojení, že ho 
bratr už nedostihne. Pokoj ale v srdci nemá. Budoucnost zamlžená, jídla a vody 
poskrovnu, tělo k smrti unavené. Jákob je na dně. Zastaví se na jakémsi pozemku 
ohraničeném kameny, jeden z nich si dá pod hlavu a okamžitě usne. V noci 
přichází sen; je to sen prorocký, od Boha. Na zemi stojí žebřík dosahující až do 
nebe. Po něm sestupují a vystupují andělé. A nahoře stojí sám Hospodin. Do tváře 
mu Jákob nevidí, neboť Bůh nemá podobu člověka; mluví však lidskou řečí: „Já 
jsem Hospodin, Bůh Abrahama a tvého otce Izáka. Zemi, na které ležíš, dám tobě 
a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. V něm dojde 
požehnání celé lidstvo. Hle, nikdy tě neopustím a učiním, co jsem ti slíbil.“ Po 
všem, co se Jákobovi honilo večer hlavou, vypadá ten sen úplně neskutečně. Je ale 
tak přesvědčivý, že mu Jákob uvěří. Ráno vstane, z kamene pod hlavou udělá oltář 

a v oběť ho polije olejem. Tomu místu dá jméno Bét-el. V budoucnu tu bude 
izraelská svatyně. Neboť Jákob řekl: „Toto je dům Boží, brána do nebe.“ Zde se 
také zavázal slibem, že bude Hospodinu sloužit. Od chvíle tohoto snu se Jákobův 
život zcela změnil. Když teď ví, že Bůh je na jeho straně, nemusí se bát. 
Něco podobného prožili Ježíšovi učedníci po Velkém pátku. Zezadu je tlačila 
vlastní zrada a strašné zklamání. Před nimi se tyčila hora strachu a nejistoty. 
„Doufali jsme, že on, náš mistr, vykoupí Izrael, a zatím je už třetí den v hrobě!“ 
Jsou shromážděni za zabedněnými dveřmi zoufalství a smutku, bezradně hledí 
jeden na druhého. A tu náhle, jako ve snu, stojí před nimi Vzkříšený a žehná jim: 
„Pokoj vám. Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Nebe a země 
pominou, ale má slova nikdy nepominou.“  
Ježíšův kříž bývá přirovnáván k Jákobovu žebříku. V obou příbězích také vystupují 
andělé, Boží poslové. V kamenném hrobě, kde leželo Ježíšovo tělo, spatří ženy 
učednice dva muže v zářícím rouchu a ti jim řeknou: „Proč hledáte živého mezi 
mrtvými? Ježíš zde není, byl vzkříšen.“ Každý anděl je duchem vyslaným od Boha 
ke službě těm, kdo mají dojít spasení (Žd 1). Většinou bývá neviditelný, ale může 
mít i lidské tělo. Důležité je, že nese člověku od Boha dobrou zprávu: Tvá neblahá 
minulost je zapomenuta, měj čisté svědomí. Můj Syn Ježíš Kristus zaplatil za tvoje 
hříchy a svým křížem ti otevřel nebeskou bránu. Věř v něho celým srdcem. Nikdy 
tě neopustím a učiním, co jsem ti slíbil. Amen  

  
VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 

se konalo v neděli 24.3. Ze zprávy faráře uvádíme: Těžiště sborového života tvořily i 
v loňském roce bohoslužby. Většinu z nich vedl domácí kazatel, zastupovali ho kazatelé ze 
sousedních sborů a sestry předčitatelky ze Zábřeha. Vlastní předčitatele nyní nemáme. 
Několikrát jsme měli bohoslužby pro děti. Děti ze Zábřeha zahrály před Vánocemi 
v kostele hru O šťastném princi a vlaštovce. Vedle toho pokračovaly lekce etické výchovy 
pro děti ze Základní školy v Hrabové a biblické hodiny v Penzionu Loštice. Petr Odložil 
vede dětský klub Hvězdárníček. Důležitou součástí sborového života je služba pěveckého 
sboru, který často vystupuje se sborem zábřežským. Ekumenická shromáždění se konala 
ve spolupráci s CČSH z Dubicka ke Světovému dni modliteb a ke svátku M. Jana Husa.  
Nekonal se žádný křest ani konfirmace. Byla jedna svatba. Při pohřebních shromážděních 
jsme poděkovali za životy těchto sester a bratří: Marty Rulfové, Miloše Urbáška, Milana 
Pospíšila, Anny Třískové a Jaroslavy Krumpholzové. K 31.12.2018 uvádí náš sbor 181 členů. 
Většina členů se neúčastní bohoslužeb; někteří z nich ale sbor finančně podporují.  
Hospodářskou zprávu předložila sestra Marta Nováková. Hlavní stavební akcí byla oprava 
věže a hvězdárny v hodnotě 1 106 000 CZK. Tato částka byla pokryta půjčkou od synodní 
rady ČCE a darem Obce Hrabová. V letošním roce chceme upravit horní terasu na 
astronomickou pozorovatelnu a najít dodavatele na větší opravu střechy, krovu, komínů a 



  
žlabů. „Prací potřebných na objektu kostela je opravdu víc než dost, financí na realizaci 
poskrovnu. Za této situace je možné se spolehnout jen na nějaký sponzorský nebo 
dobročinný počin nebo na získání dotačního titulu.“ 
Účetní závěrku a rozpočet vypracovala účetní ses. Ilona Krejčí. K 31.12.2018 bylo na 
běžném účtu 143 013,46 Kč. Tato částka je sboru k dispozici poté, co byly z půjčky 
zaplaceny všechny faktury za realizaci projektu. V roce 2019 máme uhradit splátku dluhu 
(40 tisíc), odvod do Personálního fondu činí 64 000, repartice 21 635, na údržbu 
plánujeme 40 000, energie 21 000 Kč. Nastávající odluka církve od státu přinese sborům 
povinnost platit svého kazatele z vlastních zdrojů (přechodná doba do roku 2031). 
Staršovstvo proto nepočítá s obsazením kazatelského místa vlastním kazatelem a řešení 
vidí v administraci Hrabové ze Zábřeha. I pak bude třeba přispívat na společného kazatele. 
Personální fond vytváří most na cestě k samofinancování a už dnes příspěvky sboru na 
odvod do personálního fondu stačí jen tak tak. Od tohoto roku se proto zvyšuje 
doporučený roční salár na 800 Kč na osobu, to je 67 Kč měsíčně. Bez odvádění 
předepsaného příspěvku na plat faráře by Hrabová ztratila status farního sboru. „Každý ať 
dává, kolik se ve svém srdci rozhodl“, píše se v Bibli. Budeme vděčni za jakoukoli částku. 
Povzbuzením nám buď obětavost budovatelů chrámu!  
Staršovstvo děkuje Vám všem, kdo jste v loňském roce podpořili svůj sbor finančně, 
prakticky nebo i svými modlitbami. Bůh Vám žehnej!  

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K MIMOŘÁDNÝM AKCÍM 
NOC KOSTELŮ V PÁTEK 24.5. 
18 h, bohoslužba s vystoupením pěveckého sboru; kazatelé V.Stejskal a J.Hudec 
19 h, vystoupení SCHOLY JIŘINKY z Moravičan 
20 h, astronomická přednáška pana Libora Lenži z Hvězdárny Valašské Meziříčí: 
„Současný pohled na naši sluneční soustavu.“ 
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DĚL: Diether F.Domes (1939-2016) 
Vlastivědné muzeum Šumperk spolu s Farním sborem ČCE v Hrabové a Obcí Hrabová 
pořádá výstavu významného vitošovského rodáka. U nás je málo známý, zato v Německu 
platí za jednoho z předních výtvarníků poválečné generace. Vytvořil obrazy, sochy, 
sklářské práce. Výstava začne 1.7. v Šumperku, od 16. 9. bude týden k vidění v našem 
kostele. Pořadatel kromě vlastních prostředků počítá s podporou Česko-německého fondu 
budoucnosti a vitošovské Strojírny Novotný. 
KURZ OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ 
V kontextu současné přistěhovalecké vlny lidí z převážně islámských zemí se často mluví o 
křesťanských kořenech českého národa. Ve skutečnosti je však znalost křesťanství 
v současné populaci mizivá. Hrabovský sbor nabídne v druhé půli října a v listopadu v šesti 
večerech kurz základních informací o obsahu křesťanské víry. Kurz připravený britskou 
anglikánskou církví informuje slovně i vizuálně a dává velký prostor rozhovorům. Je možno 
se ptát na cokoli, účastníci nebudou nuceni ani se modlit, ani zpívat, nemusí být pokřtěni. 
Cílem není nikoho násilím obracet na víru. Kdo se přihlásí, dostane pracovní brožuru, 
podle níž se bude moct doma připravovat. Kurz má ekumenický charakter. Setkání budou  

jednou týdně večer od 17:30, trvání asi dvě hodiny. Součástí každého večera bude vždy 
vstupní rozhovor s drobným pohoštěním. Náklady hradí pořadatel, dobrovolný příspěvek 
bude vítán. Den setkání a přihlášky budou včas zveřejněny letákem, plakátem a na webu. 
V NEDĚLI 28.4. OD 9 HODIN SE USKUTEČNÍ OPAKOVANÁ VOLBA FARÁŘE 
Staršovstvo rozhodlo požádat o prodloužení povolací listiny far. Jana Hudce na období 
1.1.2020-31.12.2020. Synodní rada vydala pokyn k volbě, takže je možno ji provést. 
Kazatelův úvazek je z finančních i osobních důvodů omezen na 0,25%. Prosíme členy 
sboru, aby se volby zúčastnili. Oprávněnými voliči jsou všichni plátci členského příspěvku, 
tzv. saláru. Volbu povede far. Vlastislav Stejskal ze Zábřeha. 

 

SHROMÁŽDĚNÍ O VELIKONOCÍCH 
19.4. Velký pátek – 9 h, bohoslužba se Svatou večeří Páně (SVP),  
zpívá pěvecký sbor  

21.4. neděle, Vzkříšení Páně – 9 h, bohoslužba se SVP, pěvecký sbor 

    
PO VELIKONOCÍCH… 

28.4. neděle,  BOHOSLUŽBA A VOLBA FARÁŘE – 9 h 
24.5. pátek, NOC KOSTELŮ – 18 h 
30.5. čtvrtek, NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ- 18 h, bohoslužba jen v Zábřeze  
9.6. SVATODUŠNÍ NEDĚLE – 9 h, bohoslužba se SVP, pěvecký sbor 
5.7. pátek, VEŘEJNÁ SLAVNOST HUSOVA V HRABOVÉ – 18 h, kostel, hřiště 
7.7. neděle, EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA KE SVÁTKU M.J.HUSA - 9 h 
16.9.-22.9. Diether F. Domes, Výstava z díla vitošovského rodáka,      
       významného německého výtvarníka; k nedožitým 80. narozeninám 
6.10. neděle, DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODY ZEMSKÉ, bohoslužba se SVP - 9 h 
20.10.-30.11. KURZ OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ – 6 večerů, začátky 17:30, 
den v týdnu bude upřesněn 
1.12. 1. ADVENTNÍ NEDĚLE – 9 h bohoslužba se SVP;  
 17 h – slavnost rozsvícení vánočního stromu u sokolovny 

 
S přáním radostných svátků Kristova kříže a vzkříšení  

vás pozdravují a na setkání se těší 
Jana Lepková, kurátorka    Jan Hudec, farář 
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hrabové 
Hrabová 117, 789 01 Zábřeh, tel. 739 001 462; Email: hrabova@evangnet.cz;  

informace také na webu obce Hrabová 
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, číslo účtu 192136999/0300 

mailto:hrabova@evangnet.cz


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


