VELIKONOČNÍ LIST

Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Domažlicích
Tyršova 690
344 01 Domažlice
E-mail: domazlice@evangnet.cz
www.domazlice.evangnet.cz
Tel.: 379 427 900

Milé sestry a bratři,

přicházíme k Vám s pozváním ke společné oslavě Boha a bratrskému společenství při
velikonočních bohoslužbách a s informacemi o životě sboru.

Velikonoční zamyšlení

Proto neumdléváme; ale jestli i ten člověk vně nás hyne, však ten uvnitř nás
obnovuje se den za dnem. Nynější lehkost našeho soužení nám totiž působí
nesmírně velikou váhu slávy, když nevyhlížíme to viditelné, ale to neviditelné. To
viditelné je totiž dočasné, ale to neviditelné věčné. (2K 4,16-18 – vlastní překlad)
Skutečně je člověk - a nejen člověk, celé Boží stvoření – jakýmsi slepencem vnějšího
a vnitřního, viditelného a neviditelného, dočasného a věčného? Smrtelné, viditelné
vnější tělo a neviditelná, nesmrtelná a mnohem vzácnější duše uvnitř? Hynoucí tělo a
nesmrtelná duše? Takhle že by apoštol Pavel nahlížel na to dobré Boží stvoření, tedy
i na člověka? – Po prvním přečtení se to tak opravdu zdá…
Apoštol Pavel tu však nepsal o tom, jak a z čeho je složen svět a člověk v něm. Psal
tu o tom, jak se člověk dívá. O tom, co my lidé vidíme a nevidíme, co už jsme schopní
vidět a co ještě schopní vidět nejsme. O velké, ba ohromné, rozdílnosti v pohledech,
očekáváních a naději člověka stojícího vně nás – totiž vně církve, mimo církev, a
člověka stojícího uvnitř nás - totiž člena církve, lidu Kristova.
Nevěřící člověk, člověk, který Krista Ježíše ještě nepoznal a za svého Pána jej
nevyznává (proto člověk vně nás), dívá se a vidí o dost jinak, než jak se dívá a vidí
ten, který už v Krista Ježíše uvěřil a spolu s námi (proto člověk uvnitř nás) mu za to
také děkuje! O to větší rozdíl je pak v jejich nadějích!
Kam člověk ve svém životě kráčí? Čemu se to den po dni přibližuje? Vlastnímu konci,
konci, který ze všech sil snaží se oddálit, posunout jej co nejdál? Nebo svému
obnovení, naplnění vlastního smyslu, plnému lidství? … ale jestli i ten člověk vně
nás hyne, však ten uvnitř nás obnovuje se den za dnem.
Všichni procházíme radostmi i souženími. A přesto jimi jedni kráčí k vlastnímu konci,
druzí však k obnovení svého lidství. Všichni máme velká trápení, tak jako každý
lidský život svá trápení přináší. Pouze ti jedni nevidí však v nich už ztrátu, ani
zbytečné zdržení, ani další velké přiblížení se nevyhnutelnému, ale další z mnoha
milníků na dobré cestě obnovení.
Do všech událostí našich životů náš Pán vstupuje a vede nás jimi! I skrze naše soužení,
úzkosti a trápení děje se s námi, a nejen s námi, milost Boží. I takto kráčíme do jeho
slávy!
Nynější lehkost našeho soužení nám totiž působí nesmírně velikou váhu slávy …

A všimněme si, prosím. Apoštol Pavel tu netvrdí, že na toho, kdo věří, žádná soužení
nepřicházejí, že pronásledování, nemoci a strach o sebe i o druhé přicházejí jen na ty
vně Kristova lidu, na ty, kteří nevěří, nebo věří špatně a málo.
Píše o tom, že od jisté chvíle je - nám uvnitř - v našich souženích přítomna i jakási
zvláštní lehkost. V našich očích nemají už naše soužení tu moc, jakou i pro nás měla
dříve. Jsou překonatelná. Nedokáží už člověka zastavit, ani jednou provždy zničit.
Protože skutečnou moc má jen jeden jediný. A pod touto mocí, pod mocí toho
jediného, jsou i všechna naše soužení…
…nevyhlížíme to viditelné, ale to neviditelné. To viditelné je totiž dočasné, ale to
neviditelné věčné, uzavírá apoštol Pavel tuto svou myšlenku.
I to, co ještě nenastalo, co je stále ještě před námi, i to je nám – zatím - neviditelné…
Do toho posledního volného místečka zaplněné království Boží! Království Boží a
v něm všichni, kteří v něm být mají. Je tu přece ještě mnoho z nás, kteří smějí být
uvnitř a jsou stále ještě vně. Zatím.
Ale také to, co tu od samého začátku je, ale my lidé to ještě vidět neumíme,
nedokážeme, co se musíme teprve naučit – vidět. I to je nám – zatím – neviditelné.
Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý
(Gn 1,31). A až i my takto to uvidíme, nastane plnost dne sedmého, dne odpočinutí a
jednoty všeho a všech v Bohu.
A jak velké je vlastně to množství všech Bohem vyvolených? Dovedeme to, vidět už
nyní všechny Bohem vyvolené? - A přece vyvolení, Bohem vyvolení, už jsou,
jsme…Vždyť i kvůli těm zatím ještě nenarozeným členům království Božího Kristus
Ježíš umřel…
A tak vyhlížíme to nám zatím neviditelné. Spásu mnohých, nejen tu svou. Naše
společná naděje daleko už přesahuje nás samé. I to, co jsme už schopni vidět… Neboť
už víme, že Hospodinu, pastýři našemu, záleží na každé jeho ovci, na každé větvičce,
která kdy vyrostla a vyroste z jeho vinného kmene. Víme už, že to pozemské a časné
nemá být odděleno, zahozeno a zničeno, ale dotvořeno, proměněno, obnoveno, aby i
ono mohlo své ovoce nést.
A co jiného je tím ovocem než naše vlastní a společná nám víra, že ten, od něhož vše
máme a dostáváme, bude nám dávat stále?
Ano. Člověk vně nás, vně lidu Kristova, „hyne“. I on smí se totiž stát člověkem
novým, člověkem uvnitř, živým údem lidu Kristova, který ví, že náš Pán a Spasitel
Kristus Ježíš byl ukřižován, umřel a třetího dne vstal z mrtvých nejen kvůli těm, kteří
už věří.
Petr Grendel

Program bohoslužeb o svátcích:
Zelený čtvrtek

13. dubna

1800 hod

Velký pátek

14. dubna

1800 hod

Velikonoční
neděle

16. dubna

900 hod

Velikonoční
pondělí

17. dubna

1030 hod

Pravidelně probíhající akce:

Bohoslužby – pašije se Sv. večeří
Páně
Petr Grendel
Bohoslužby se Sv. večeří Páně
Petr Grendel
Bohoslužby se Sv. večeří Páně
Petr Grendel
Bohoslužby Církve
československé husitské
Tomáš Procházka

Neděle

900 hod

Bohoslužby (pro děti je připravována nedělka)

4. neděle v měsíci

900

Rodinné bohoslužby se Sv. večeří Páně

Středa

1700 hod

Biblická hodina

Pátek

1300

hod

Náboženství

Pátek

1345

hod

Konfirmační příprava

Pátek-1x za 2 týdny

1600 hod

hod

Schůzka mládeže (od 15 let)

Veškeré uvedené akce se konají ve sborovém domě v Tyršově ulici. Aktuální
informace lze získat na webových stránkách sboru nebo Facebooku.

Připravované akce:
Sobota 15. dubna 2017 od 15:00 hod

Na zahradě sborového domu se bude konat tradiční sborové odpoledne s turnajem ve
stolním tenise v různých kategoriích a s opékáním buřtů a během turnaje bude
probíhat workshop pletení pomlázek. Čaj, káva a jiné nápoje jsou zajištěny. Účastníci
turnaje obdrží diplom a sladkou odměnu.

Sobota 22. dubna 2017
Naším hostem bude bratr Ladislav Morawetz (celocírkevní kantor). V sobotu
proběhne v našem sborovém domě beseda, v neděli bude společná bohoslužba ve
sborovém domě ve Kdyni.

Od soboty do pondělí 13. – 15. května 2017

Bude se konat pravidelný jarní charitativní bazar opět v sále v Luženičkách. Podrobné
informace budou vyvěšeny na plakátech.

9. června 2017

Znovu se zapojíme do akce Noc kostelů, která se koná po celé republice, na Slovensku
a v Rakousku. Během večera proběhne mimo jiné vystoupení skupiny Exusia.

17. června až 18. června 2017
V tomto termínu se koná sborový výlet do partnerského sboru v Praze Libni.
Farář sboru nabízí též osobní rozhovor, který je možné vést jak v kostele, tak u Vás
doma. Domluvit se lze na telefonním čísle 737 925 710. Dále každé úterý od 15:00
do 17:00 hod je možné setkání s bratrem farářem ve sborovém domě bez předchozí
domluvy.
Všechny další informace Vám rádi podáme na telefonu 606 459 514 (kurátorka),
737 925 710, 379 427 900 (farář). Aktuality je možné sledovat také na sborových
internetových stránkách na adrese www.domazlice.evagnet.cz nebo Facebooku.
Děkujeme všem, kdo naši práci podporují modlitbami, rozličnou pomocí a finančními
dary.
Na sborový účet můžete zaslat salár, dar na Jeronymovu jednotu, či dar sboru. Účet
číslo 6744872001/5500 je veden u Reiffeisen Bank Domažlice. (Na vyžádání zašleme
potvrzení o sponzorském daru.)
Požehnané velikonoční svátky Vám za sbor přejí:

Milena Wolfová, kurátorka

Mgr. Petr Grendel, farář

