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2020
TVÁŘ ZAHALENÁ ŠÁTKEM
O letošních Velikonocích je svět ochromen pandemií koronaviru. V naší zemi byla
zavedena povinnost nosit roušku nebo šátek zakrývající nos a ústa, aby se nákaza
nešířila. Na ulicích, v obchodech a dopravních prostředcích potkáváme velké i
malé, staré i mladé, ženy i muže, jejichž tvář je podivně nečitelná, zahalená.
Zamysleme se nad tím, o čem tato rouška na obličeji vypovídá.
Předně je z ní cítit anonymita. Nepoznáte, s kým se míjíte, s kým stojíte ve frontě,
za kým sedíte v autobuse. Směje se nebo mračí? Ani když ten druhý promluví,
neprozradí to plně jeho totožnost, protože jeho hlas je ztlumený, změněný. Tak
trochu stínová existence. Neodhadnete, co si lidé za rouškou myslí, jestli mají
dobré nebo zlé úmysly. Jako na divokém západě můžete od muže s červeným
šátkem čekat třeba násilné přepadení. Nic příjemného.
Rouška prozrazuje strach. Lidé, které potkáváme, mohou být rizikoví jako nositelé
nebezpečného viru. A třeba i já sám můžu nakazit někoho ze svých blízkých,
zvláště ze starších ročníků. Bojíme se o sebe, o své děti a příbuzné, protože virus
dokáže zabíjet. Ale máme strach i o budoucnost. Jak bude vypadat život v našem

státě, až jednoho dne skončí karanténa a zase se všecko rozjede? Těžko jako
předtím! Hlodá v nás strach z existenčních problémů. Jestli ovšem vůbec
přežijeme. Covid-19 dodává slovům „nevíme dne ani hodiny“ nepříjemně aktuální
obsah.
Rouška však může znamenat i solidaritu jedněch s druhými. Její nošení není právě
příjemné. Přiznávám, že když cestou není nikdo na obzoru, stahuji si ji pod nos,
abych to udýchal. Ale jak vidím, že se s někým míjím, dávám ji znova, jak má být, a
stejně to dělají i ti, co jdou proti mně. Někdy se dokonce navzájem i pozdravíme
huhňavým „dobrý den“. Nejsme jen potenciální bacilonosiči a nepřátelé,
především jsme na jedné lodi a společně vzdorujeme jednomu nepříteli, tak
musíme držet pospolu. Však víme, kolik projevů solidarity se v této době děje. Ani
raný český kapitalismus ještě z lidských srdcí docela nevymazal dobrotu a
účastnost.
Konečně nás rouška upomíná na naději. Jednoho dne budeme moci vykročit ze
dveří bez zakrytí obličeje. Každá zkouška jednou skončí. Naděje umírá poslední. Tu
bych chtěl přejít k velikonočnímu tématu. V naší souvislosti se sám nabízí příběh o
vzkříšení Lazara. To byl Ježíšův blízký přítel, stejně jako jeho sestry Marta a Marie.
Lazar těžce onemocněl a zemřel. Ježíš s učedníky přišel do Betánie čtyři dny po
Lazarově pohřbu. Spolu s učedníky a zástupem přijde k Lazarovu hrobu. Ten
překrývá těžký kámen. Ježíš dojat zapláče. Pak poručí, aby muži odsunuli kámen, a
začne se modlit k Otci, aby prokázal svou moc a ukázal přítomným svou slávu, aby
uvěřili: „Lazare, pojď ven!“ Nato zemřelý vychází z hrobu. „…měl plátnem svázány
ruce i nohy a tvář zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: ´Rozvažte ho a nechte odejít!´“
To, co nám Jan vypráví v evangeliu o vzkříšení Lazara, se děje ve křtu. Jsme
vyrváni z moci smrti. Svět, který ve smrti propadá zhoubě, nad námi ztrácí moc.
Ve křtu byl pohřben starý člověk v nás, aby člověk Kristem vzkříšený mohl začít žít
novým způsobem. Vzkříšení člověka ve křtu není ovšem totéž, co Ježíšovo
zmrtvýchvstání; je to probuzení. Bůh nás probouzí, abychom jako znovuzrozené
Boží děti byli ve svíravé atmosféře anonymity a strachu nositeli solidarity a
naděje. Křest znamená být osvobozen od veškerých iluzí a žít jako člověk bdělý a
obezřetný. Ježíšovo zmrtvýchvstání znamená vítězství lásky nad smrtí.
Modlitba pravoslavné prorokyně Vassuly Rydén
Otče Nejmilostivější, dej, ať ti, kdo stále znovu poslouchají, ale nikdy nechápou,
tentokrát uslyší Tvůj hlas a pochopí, že jsi to Ty, Svatý svatých. Otevři oči těch, kdo
se dívají a znovu dívají, ale nikdy nevnímají, aby tentokrát viděli svýma očima Tvou
Svatou tvář a Tvou slávu. Dotkni se Svým prstem jejich srdce, aby se jejich srdce
otevřela a porozuměla Tvé věrnosti. Modlím se a prosím Tě o všechny tyto věci,

spravedlivý Otče, aby všechny národy byly obráceny a uzdraveny ranami Tvého
milovaného Syna, Ježíše Krista. Amen.

SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ V OBDOBÍ STAVU NOUZE
SE AŽ DO ODVOLÁNÍ NEKONAJÍ
Z dopisu synodní rady Českobratrské církve evangelické
„Blížící se velikonoční svátky jsou v našich sborech i srdcích obvykle spojeny se
slavením večeře Páně i s případnými křty. Svátosti jsou svou podstatou jednání, jež
mají nezbytnou fyzickou stránku. Nutně k nim patří společné sdílení chleba a
kalicha, resp. křest vodou, a proto je nelze zprostředkovat elektronicky ani jinak na
dálku. Podle řádů naší církve se svátosti slaví přednostně v bohoslužebném
shromáždění sboru, jímž se rozumí veřejně přístupné shromáždění obce, a
předsedá jim ordinovaný farář či farářka, který tak i nese odpovědnost za jejich
řádné vysluhování. Takové shromáždění nyní není možné konat.
Vzhledem ke zmíněným důvodům a po rozhovoru s poradním odborem
teologickým synodní rada sborům pro tuto chvíli doporučuje, aby slavení svátostí
odložily na dobu, kdy bude opět možné slavit je tímto způsobem.
Respektujeme, pokud se z pastoračních ohledů v této nouzové situaci rozhodnete
jinak. Využijme tuto dobu, abychom se vzájemně povzbuzovali, připomínali si, jak
vzácné pro nás společenství církve Kristovy i svátosti jsou. Modleme se a
přimlouvejme, sami i spolu, hledejme inspiraci v žalmech nářků i jinde v Písmu a
vyhlížejme čas, kdy se ke společným bohoslužbám opět sejdeme.
Vaše synodní rada ČCE“

JAK HOSPODAŘÍME
Dalekohled pro pozorování hvězdné oblohy byl pořízen v hodně zhruba 100 tisíc
korun. 75 tisíc darovala firma Strojírna Novotný z Vitošova, 25 tisíc bylo zaplaceno
ze sborového účtu.
V plánu je rekonstrukce sborové kuchyně v hodnotě do 50 tisíc korun. Částkou
přes 16 tisíc přispěl Východomoravský seniorát ČCE.
V nejbližší době bude nutná oprava zatékání netěsnou krytinou střechy,
poškozených krovů a okapových žlabů. Tato akce si vyžádá asi 150 tisíc korun,
zatím nemáme žádného dárce.
Ve fázi projektové přípravy je už delší dobu zpevnění jižní terasy věže
k astronomickému pozorování. Tato akce si vyžádá nejméně 200 tisíc Kč.
Dobrovolníci pracují na zahradě. Jedná se o údržbu a novou výsadbu, kterou
konzultujeme se zahradníkem z Úsova. Sekání trávy nám pomáhá zajistit obec
Hrabová.

Vyzýváme členy sboru a sympatizanty k darům na tyto účely.

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
s projednáním finanční závěrky 2019 a rozpočtu 2020 mělo být vykonáno do
konce března. Odkládá se do doby, kdy bude ukončen zákaz shromažďování.
Také datum opakované volby faráře Jana Hudce na rok 2021 bude stanoveno,
jakmile se obnoví normální chod sboru po období stavu nouze.

5% A HLAVU VZHŮRU
Podle Řádu hospodaření ČCE má každý člen přispívat na potřeby církve výše
uvedenou částí svého příjmu. Každý nese odpovědnost za výši, kterou si sám
vypočítá. Bez těchto obětí nebudou sbory s to udržet své kazatele, kteří jsou
k zachování sborové služby nezbytní. Už teď je výše příspěvku na kazatele cca 130
tisíc korun ročně a každým rokem se zvyšuje. V roce 2030 dojde k úplné odluce
církve od státu a sbory budou žít jen z vlastních peněz. „Nechme se nadchnout
darem svobody a pusťme se do toho. Sami, nebo dva, tři, přátelé, rodina. Šiřme
dál tu možnost zachovat společenství sborů pro další generace. Mladí, staří, rodilí
evangelíci i vy, kdo jste v církvi krátce“, píše se v letáku zveřejněném ve sborech.
Nedopusťme, aby náš sbor zanikl a kostel osiřel. Prokažte svoji lásku
k duchovnímu dědictví svých rodičů a prarodičů. „LÁSKA JE V OBĚTI.“

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K MIMOŘÁDNÝM AKCÍM
5.6. v 18 h NOC KOSTELŮ, řečník v jednání
6.7. V 18 h, OSLAVA SVÁTKU Mistra Jana HUSA, host Radim Sršeň
5.-6.9. OSLAVY 160. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE VE SVÉBOHOVĚ, 100. VÝROČÍ
ZAČÁTKU PŘESTUPOVÉHO HNUTÍ V HRABOVÉ A 50. VÝROČÍ ÚMRTÍ P.VIK.
RUDOLFA ŠEDÉHO

JERONÝMOVA JEDNOTA
SBÍRKA NA HLAVNÍ DAR LÁSKY konaná o velikonocích proběhne po skončení stavu
nouze. Částku 2600 Kč ve výši loňské sbírky odešleme už nyní ze sborového účtu a
vykonáme ji dodatečně.
Sbírka darů zapisovaných na sběrací listinu proběhne v měsíci květnu.
Své dary na kterýkoli účel můžete už nyní posílat na sborový účet nebo předávat
v hotovosti sestře pokladní nebo faráři.
S přáním radostných svátků Kristova kříže a vzkříšení pozdravují
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; číslo účtu 192 136 999/0300

