VELIKONOČNÍ LIST
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
Kristus byl vzkříšen - opravdu byl vzkříšen!
Pokud Vám tato slova připadají jako nesmysl, jako pohádka, jako blouznění
a nevěříte jim, pak jste na tom stejně jako apoštolové onoho časného rána,
kdy Kristus vstal z mrtvých.
Jak se píše v Bibli kralické: "Byly pak ženy ty: Maria Magdaléna a Johanna
a Maria matka Jakubova, a jiné některé s nimi, kteréž vypravovaly to
apoštolům. Ale oni měli za bláznovství slova jejich, a nevěřili jim."
Pokud jste lidé kritičtí, pochybovační - Ježíšovi učedníci byli právě takoví.
Ježíšův hrob nalezli prázdný, ale to mohlo znamenat mnoho věcí - žádný
důvod k víře to pro učedníky nebyl. Dokonce, když se jim Ježíš ukázal jako
Vzkříšený, snažili se to odbýt tím, že asi vidí nějakého ducha. A nakonec,
když s nimi pojedl kus pečené ryby a plást medu a nedalo se již pochybovat,
že je to Ježíš - tělesně vzkříšený, nemohli uvěřit pro samou radost. Víra
učedníků není lehkověrnost, je to překonaná nevíra, překonaná neochota
uvěřit.
Ani my, kdo věříme v Krista a v jeho vzkříšení, nejsme lehkověrní, naopak,
i my jsme kritičtí lidé a těžko bychom také uvěřili, kdyby se stalo něco, co se
vymyká našim představám. Naše víra není jen výsledkem náboženské
výchovy - někteří jsme byli vychováni bez víry, jiní jsme na čas víru ztratili.
I naše víra je překonaná nevíra, překonaná neochota uvěřit. Ale také my jsme
poznali, že ukřižovaný Ježíš žije a že se na něj v našem životě můžeme
spolehnout.
Evangelista Lukáš zkrátil vyprávění o cestě Ježíšových nejbližších učedníků
od nevíry k víře do jediného dne, jediné kapitoly, od nedělního rána do
nedělní noci. Cesta od nevíry k víře však bývá obvykle mnohem delší a
klikatější. Apoštol Pavel prošel dramatickou cestou od nevěřícího a
pronásledovatele církve k víře, že Ježíš žije. Každý máme svou vlastní cestu
a svůj čas. Ale i nám se Vzkříšený snaží pomoci k víře, jako k ní pomohl

tehdy učedníkům, když jim "otevřel rozum, aby uvěřili". Přejeme Vám v
tomto předvelikonočním čase, abyste podobně jako učedníci dospěli od
bezradnosti, zármutku a údivu k tomu, k čemu na konci vyprávění dospěli i
učedníci: "Navrátili se s velikou radostí do Jeruzaléma a chválili Boha".
Jaroslav Vokoun

Na vánoce připravil bratr kurátor společně s dětmi a mládeží velmi pěknou vánoční
hru na motivy soutěže Stardance.

Program bohoslužeb o svátcích:
Zelený čtvrtek

18. dubna

1800 hod

Velký pátek

19. dubna

1800
hod

Velikonoční
neděle

21. dubna

900 hod

Velikonoční
pondělí

22. dubna

1030 hod

Bohoslužby – pašije se Sv.
večeří Páně
Jaroslav Vokoun
Bohoslužby se Sv. večeří Páně
Jaroslav Vokoun
Bohoslužby se Sv. večeří Páně
Jaroslav Vokoun
Bohoslužby Církve
československé husitské
Tomáš Procházka

Pravidelně probíhající akce:
Neděle

900 hod

Pátek

1330 hod

Bohoslužby (pro děti je připravována
nedělka)
Náboženství (Michaela Grimm)

Veškeré uvedené akce se konají ve sborovém domě v Tyršově ulici.
Aktuální informace lze získat na webových stránkách sboru nebo
Facebooku. Pokud máte zájem dostávat průběžně informace o dění ve sboru
e-mailem, zašlete Vaši adresu na kontaktní e-mail domazlice@evangnet.cz.

Připravované akce:
Od soboty do pondělí 11. – 13. května (9:00-18:00, v pondělí 9:-15:00)
Bude se konat pravidelný jarní charitativní bazar opět v sále
v Luženičkách. Podrobné informace budou vyvěšeny na plakátech.

Sobota 20. dubna 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. Čaj,
káva a jiné nápoje jsou zajištěny. Účastníci turnaje obdrží diplom a sladkou
odměnu. Během odpoledne si budete moci uplést pomlázky – proutí a
případná pomoc budek dispozici.
Pátek 24. května pd 18:00
Znovu se zapojíme do akce Noc kostelů, která se koná po celé republice, na
Slovensku a v Rakousku. Při zahájení bude slavnostně odhalena pamětní
deska Jana Roha. Dále bude zahájena výstava fotografií kostelů
z Poběžovicka, proběhne promítání starých fotografií z Domažlic s výkladem
a na závěr se můžete těšit na vystoupení skupiny Exusia.
1. sobota v měsíci od 19:00 hod
V tomto čase probíhá modlitební ekumenické setkávání „Taizé“.

Farář sboru nabízí též osobní rozhovor, který je možné vést jak v kostele, tak u Vás
doma.
Všechny další informace Vám rádi podáme na telefonu 605 294 736 (kurátor).
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 (prostředky jsou na
opravy budov), 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:

Pavel Voldán, kurátor

Prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D., farář

