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Velikonoční dopis 2021
Pozdrav staršovstva
Milí členové sboru a přátelé,
už více jak rok zmítá s různou intenzitou celým světem pandemie Covid-19. Pomalu a jistě
jsme z toho už pořádně unaveni a zdeptáni. Vládní nařízení střídá nové a nové. V médiích
slyšíme a čteme ohromnou spoustu názorů, situace se moc nezlepšuje a možná nás čeká
ještě dlouhá cesta k vítězství. Čím dále více to však vypadá, že čelíme hned několika
dalším epidemiím. Je to především epidemie strachu, naštvanosti, cynismu a skepse.
Nabízí se spousta otázek. Kam se podělo naše odhodlání a pocit jednoty z jara 2020? Jak
dlouho to bude ještě trvat? Dožiji se vůbec konce? Kolik bude ještě nakažených,
nemocných a mrtvých? Jaké to bude mít následky? Jak to změní společnost? Jak to
zvládne náš třebíčský sbor?
Současnou situaci můžeme vnímat jako období zkoušky, ve které máme šanci obstát. Je to
také příležitost přehodnotit své osobní kritéria a hodnoty či šance ke změně našeho
dosavadního způsobu života k zodpovědnějšímu chování.
Velké krize a pohromy lidstvo postihovaly, postihují a postihovat budou. Je potřeba s touto
skutečností počítat a nenechat se zbytečně zaskočit a vystrašit. Pojďme společně najít
inspiraci u středověké reformační církve, Jednoty Bratrské. Ti rozlišovali věci pro život
podle důležitosti do tří skupin:
1. Věci podstatné (bez kterých nelze dobře žít)
2. Věci služebné (které nám pomáhají obstarat věci podstatné)
3. Věci případné (které lze opustit)
Mějme tedy rozum a používejme jej!
Mějme pevnou vůli a uplatňujme ji!
Mějme intuici, která nás dokáže správně nasměrovat!
Hlavně však přejeme všem silnou víru, neotřesitelnou naději a nekonečnou lásku!
Za staršovstvo sboru
Petr Haška, kurátor

Jan Jun, administrátor

Aktuální sborové informace
➢

Administrátor sboru
Než budeme mít nového faráře, náš sbor je administrován hornovilémovickým
farářem, bratrem Janem JUNEM. Na něj, stejně jako na členy staršovstva, se můžete
obracet se svými dotazy, přáními i požadavky
Kontakt: H. Vilémovice 31, telefon: 723 724 694 nebo e-mail: jan.jun@evangnet.cz

➢

Výroční sborové shromáždění (VSS) - ZRUŠENO
Z důvodu pokračování nouzového stavu a omezením, které s ním souvisí, jsme
z podnětu synodní rady zrušili plánované Výroční sborové shromáždění, které se mělo
konat v neděli 21. 3. 2021. Pokud se situace s pandemií onemocnění COVID zlepší,
budeme vás o novém termínu VSS včas informovat. Materiály k projednání však
přikládáme již v tomto dopise.

➢

Nabízíme pomoc
Díky nouzovému stavu jsme si ještě více uvědomili, jak je potřeba si vzájemně
pomáhat a nebýt na mnohé věci sám. Ozvěte se nám, potřebujete-li s něčím pomoci.
(nakoupit, doprovodit k lékaři, navštívit či něco vyřídit….)
S důvěrou se obracejte na sestru Ivu MALOU – 722 269 144
Od loňského října má náš sbor pastorační pracovnici, sestru Yvonu
ŠVAŘÍČKOVOU, která na půl úvazku vypomáhá zejména ve středisku Diakonie
v Myslibořicích. Díky své práci může do nemocnice či LDN i v době zákazu návštěv.
Telefon: 603 919 030

➢

Oslavy 100 let od založení sboru – podruhé ZRUŠENO
K naší velké lítosti musíme oznámit zrušení plánované akce na 16.-18. 4. 2021.
V současné situaci by nebylo možné tyto oslavy uskutečnit. My to však nevzdáváme a
našli jsme další termín 1. – 3. října 2021. Plakát a program včas zveřejníme.

➢

Sčítání lidu 2021
Také letos bude jeho součástí otázka na náboženskou víru. Přestože vyplnění údaje je
nepovinné, výsledky se stanou podkladem pro rozhodování státních a veřejných
institucí ve vztahu k církvím pro příštích 10 let.
Proto vás prosíme, ač je údaj dobrovolný a nepovinný, abyste kolonku vyplnili.
V případě naší církve je správný tvar: „Českobratrská církev evangelická“

➢

Nouzový stav a omezení činnosti sboru
Je nám moc líto, že jsme museli omezit činnost sboru díky vládním nařízením. Pevně
věříme, že se situace brzy zlepší a budeme moci obnovit sborový život. Myslíme na vás
všechny a těšíme se, že se brzy opět uvidíme.

SLEDUJTE PROSÍM AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI V NAŠÍ ZEMI A
PRO JAKÝ POČET OSOB A ZA JAKÝCH PODMÍNEK BUDE V DANOU CHVÍLI
MOŽNÉ KONAT BOHOSLUŽBY!
AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE TAKÉ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
( http://trebic.evangnet.cz/) A VE VÝVĚSCE NA KOSTELE.

Velikonoční zamyšlení bratra faráře Filipa Boháče
Milé sestry a bratři v Kristu,
jsme teď tak trochu obklopeni mrzutou náladou. Kam se člověk podívá, tam najde skupiny lidí (s
rozestupy 2 metrů), které v souzvuku nadávají na svět. Všechno je špatně! Alespoň to tak na první
pohled vypadá. Zdražuje se, obchodníci zkoušejí různé triky, jak vyvolat zdání vyšší kvality těch a
těch respirátorů. Lidé těžko shánějí práci, spíš se propouští. Ze zpráv se pomalu stává národní „černá
kronika.“ Sázkové kanceláře by mohly vypisovat sázky na to, co se příště zakáže a co nečekaného se
povolí. A všechno to podtrhlo zamračené počasí, které nám během zimy moc sluníčka nedopřálo. V
mnoha oblastech tak vlastně čekáme, až se něco zlepší, ale zlepšení zatím jaksi nepřichází…
V souvislosti s končícím postním obdobím to navrhuji pojmout jako příležitost se nad sebou
zamyslet (nečtěme to prosím s tím přísným učitelským tónem). Je to příležitost připomenout si, co
vlastně k životu potřebujeme a co je spíš luxus, na který jsme si dost zvykli. Můžeme si udělat osobní
revizi toho, jak se chováme my sami a jakou roli hrajeme v našem nejbližším okolí. Jak často
nadáváme na poměry a jak často se naproti tomu snažíme něco pozitivního udělat v prostředí a situaci,
ve které se nacházíme.
Možná, že právě dnes je důležité víc než jindy pátrat po tom, co nás v životě nabíjí, odkud čerpáme
energii a co nás naopak ubíjí, proti čemu bychom měli začít bojovat. Náš mozek už holt jednou
funguje tak, že věnuje velkou pozornost hrozbám, varováním, nebezpečí. To dobré, pozitivní,
fungující je něco, co mozek sice registruje, ale má tendenci tomu nedávat takový význam. A tak je
nutné aktivně vyhledávat dobré věci, impulsy, zážitky…
Postní doba se nabízí jako prostor, kdy si člověk může promyslet, co by ve svém životě mohl
změnit. Všechno totiž není jen šedivé nebo černé. Okolo nás je dost dobrých a pěkných věcí a také
dost milých a schopných lidí.
A před námi jsou Velikonoce – nejdůležitější svátek křesťanství. Jsou to nejen svátky jara, které
snad už konečně přichází, ale svátky, které navzdory všem životním těžkostem vyhlašují, že je tu
někdo, kdo o nás má zájem a kdo se pro nás dokáže také obětovat. Že život může mít dobrý smysl, i
když je těžký anebo plný utrpení. Že láska k lidem má budoucnost. Že má smysl, když člověk nemyslí
jen na sebe, ale dělá něco nezištně pro druhé. Že cíl života není ve věcech, v penězích a nakonec ani
ve zdraví, ale ve společenství, v odpuštění, v lásce. Že Bůh není jen prázdné slovo anebo stařeček
kdesi daleko na obláčku, ale ten, který člověku rozumí a koho lidský osud nenechává chladným. Ano,
vím, jak vítězně to zní a jak odlišné naše všední dny dovedou být – nechme si to prosím jako kurz,
jako takové nastavení, vznosný cíl, kterého třeba zatím nedosahujeme, ale který má smysl, je dobrý a
blížit se k němu přináší mnohé ovoce.
Před námi jsou Velikonoce, které přinášejí nadějný výhled, jásavou zprávu o dobré budoucnosti,
o vzkříšení. Nikoli však jako útěk z tohoto světa někam pryč do říše fantazie. Ta zpráva o dobré
budoucnosti, která se vzkříšením otevřela, chce být vždy zprávou právě pro TEĎ. Výhled do
budoucnosti má být pevným základem současnosti. Má sílu stát se zdrojem energie a síly pro aktuální
problémy. S dobrým výhledem do budoucnosti, s vědomím, že Bůh o člověka stojí a že je blízko, se
žije lépe už teď. Velikonoční příběh a Bůh v něm nezavírají oči před problémy a utrpením, ale chtějí
dodat odvahu i do těch nejobyčejnějších situací, které nás každý den trápí.
Jasně, složenky za nás Bůh nezaplatí ani za nás nevyřeší trable v práci či v rodině. Ale zvěst o
Božím odpuštění a vzkříšení dokáže dodat posilu, že má smysl se s životem rvát, protože je tu někdo,
kdo o nás stojí a kdo nás potřebuje. Trápení ani smrt nejsou konečnou zastávkou, protože konečná je
ještě o jednu zastávku dál – ve vzkříšení, v dobré budoucnosti, u Boha. Žijme v této naději a
opravdové radosti naše bezprostřední DNES.

Modlitba
Pane Bože, prosíme pomáhej nám překonávat naši vlastní ustrašenost a skepsi. Máme sklon vidět věci
černě. Ukaž nám jasné důvody, proč vidět svět a život veseleji. Dávej se nám poznat všude, kam
půjdeme, a ve všem, do čeho se pustíme. Dodávej nám sílu věřit a doufat navzdory všem těžkostem.
Amen.

Shromáždění v době velikonočních svátků
➢ Zelený čtvrtek 1. 4. 2021 – pašijová čtení
Třebíč
Myslibořice
Mor. Budějovice

- 17:30 bohoslužby asi pro max. 10% kapacity kostela
- 15.30 bohoslužby pouze pro obyv. a zaměst. Domova
- 18:00 bohoslužby asi pro max. 10% kapacity kaple

➢ Velký pátek 2. 4. 2021 – státní svátek
Třebíč
Třebíč

- 07.30 bohoslužby s VP pro členy starší 50-ti let
- 09:00 bohoslužby s VP pro mladší členy
- 09:00 na faře bohoslužby pro děti
Myslibořice
- 10.30 bohoslužby s VP pro obyv. a zaměst. Domova
Moravské Budějovice - 14.30 bohoslužby s VP
➢ Neděle velikonoční 4. 4. 2021
Třebíč
Třebíč

- 07.30 bohoslužby s VP pro členy starší 50-ti let
- 09:00 bohoslužby s VP pro mladší členy
- 09:00 na faře bohoslužby pro děti
Myslibořice
- 10.30 bohoslužby s VP pro obyv. a zaměst. Domova
Moravské Budějovice - 10.30 bohoslužby s VP
➢ Pondělí velikonoční 5.4. 2021
Myslibořice

- 15:30 bohoslužby pro obyvatele a zaměstnance Domova

Velmi se omlouváme, ale z důvodů pandemie a bezpečnostních opatření v naší zemi jsme
zrušili tradiční Velikonoční prozpěvování.
S Božím požehnáním a přáním pokoje se loučí Vaše staršovstvo

