
PŘEHLED ONLINE SETKÁNÍ

neděle 9:00 Bohoslužby Klášter n/D YouTube

neděle 10:30 Rozhovor u kávy a čaje Zoom

podnělí 17:00 Biblická hodina pro děti Zoom

2. a 4.
středa

18:00 Biblická hodina Klášter n/D Zoom

čtvrtek 17:00 Mládež Zoom

1. pondělí 19:00 Staršovstvo Zoom

po
dohodě

Rozhovor s farářem telefon/
osobně

VELIKONOCE 2021

Zpravodaj sboru Českobratrské církve 
evangelické v Klášteře nad Dědinou

Odkazy pro připojení k setkáním jsou na webových stránkách 
sboru klaster.evangnet.cz

Kontakt:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Klášter nad Dědinou 22, 517 71 Ledce
farář: Jan Lavický kurátor: Daniel Havlíček
Mobil: 731 634 598
e-mail: klaster@evangnet.cz
Web: klaster.evangnet.cz
Youtube: Evangelíci v Klášteře nad Dědinou
bankovní spojení: 2600386516/2010



Ty pravé Velikonoce

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v
nás  zůstává  a  jeho  láska  v  nás  dosáhla  svého  cíle.
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra,
je lhář.  Kdo nemiluje svého bratra,  kterého vidí,  nemůže milovat
Boha, kterého nevidí.  (1. J 4; 12+20)

‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo,
připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘  (1 Kor 2; 9) 

S notnou dávkou černého humoru bychom mohli říct, že i Covid-19
nám připravil, co člověku ani na mysl nepřišlo. Nebo aspoň ne třeba
před rokem. Loni jsme byli celí vyjevení z toho, že budeme muset
Velikonoce strávit zavření doma nebo v lepším případě na výletě do
přírody. Žádný kostel, žádná pomlázka... Byli jsme ale přesvědčení,
že je to naprostá výjimka – temný rok 2020, který skončí a zbude z
něj vzpomínka na poněkud nepříjemné kolektivní dobrodružství.

Taky jsme byli odhodlaní, vynahradit si Velikonoce za rok, protože
příště to určitě bude úplně jiné. A opravdu – jiné to je, lepší ovšem
sotva: Mnoho z nás ztratilo kvůli zákeřnému viru své blízké, zákazů
a omezení také spíš přibývá, ze zpráv slyšíme, že ani jiným zemím
se nedaří pandemii zkrotit… A tak se už nějak smiřujeme s tím, že
ani letos to nebudou ty pravé Velikonoce.

Jak  do  téhle  doby,  plné  obav, smutku  a  rezignace, zapadá
velikonoční radostná zvěst? Není to křeč, pokoušet se o radost ze
vzkříšení, tváří v tvář všemu tomu umírání a bolesti?

Klíčem k tomu, abychom (nejen) letos prožili Velikonoce upřímně a
opravdově,  je ústřední téma obou výše citovaných listů – láska k
Bohu. A ta zásadně souvisí s láskou k bližním: Řekne-li někdo: „Já
miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Ale platí to i
naopak – kdo nesobecky miluje bližní, třeba svou rodinu (což teď v
izolaci může být docela náročné) ten miluje Boha.

Ovšem  i  ten,  kdo  nemá  rodinu  ani  blízké  lidi,  může  svůj  život
založit na lásce k Bohu: Projevem takové lásky je i to, že člověk
donese  nákup sousedům.  Že sveze  neznámého člověka.  Že  pošle
peníze  na  pomoc  bezdomovcům  nebo  uprchlíkům.  Že  upeče
bábovku a zaveze ji doktorům a sestrám do nemocnice. Že se chová
ohleduplně k přírodě…

Hledat v sobě stále znovu tuhle lásku a prosit  za ni,  to je naším
hlavním posláním. A pokud se to daří, tak se nemusíme tolik trápit,
jaké  budou  ty  letošní  Velikonoce.  Protože  kde  nad  bezmocí,
vztekem a lhostejností vítězí láska, tam i Spasení dosáhlo svého cíle.

Sestry a bratři, milí přátelé - ať je Boží láska vždy stále 
přítomna ve Vašich životech, Vám za staršovstvo sboru 
přejí

Jan Lavický, farář Daniel Havlíček, kurátor



ZE ŽIVOTA SBORU

Zatímco Vánoční svátky jsme mohli z Boží milosti oslavit společně
v kostele, postní a velikonoční období trávíme už opět doma. V
současnosti se tak žádné setkání nekoná „naživo“. Zároveň se ale
rozvinul  poměrně  bohatý  sborový  život  v  domácnostech  a  ve
virtuálním prostoru:  Bohoslužby jsou nově vysílány na YouTube,
lidé bez přístupu k internetu dostávají tištěné kázání do schránky.
Po bohoslužbách se scházíme k rozhovorům u kávy a čaje přes
komunikační  nástroj  Zoom.  Koná  se  online  výuka  náboženství,
biblická hodina pro dospělé i  schůzky mládeže. Před Velikonoci
také proběhlo jedno online setkání střední generace a dvě setkání
seniorátní  mládeže.  Probíhají  také  svatební  a  křestní  přípravy.
Farář  Jan  Lavický  je  také  k  dispozici  pro  důvěrný  rozhovor.  V
případě  potřeby  má  ze  zákona  možnost  konat  návštěvy  v
domácnostech,  nemocnicích  apod.  Faráře  můžete  kontaktovat
telefonem  nebo  mailem  –  viz  kontakty  na  poslední  straně.
Informace o dění ve sboru je také možné dostávat mailem.

Ze stavebních úprav se můžeme letos těšit  především na nový
chodník před farou, také podél hřbitovní zdi vznikne vydlážděné
parkoviště.  Obě  tyto  práce  zajišťuje  obec  Ledce.  Nás  čeká
především vyspravení  zdí  kolem farní  zahrady.  Poměrně velkou
investici představuje pořízení Nového evangelického zpěvníku pro
naše bohoslužby.  Letošní  účelová  sbírka  má proto  dvojí  účel  –
jednak pořízení nových podsedáků do kostela a pak právě také
dostatečného množství nových zpěvníků. Sbírka potrvá do konce
června. Je také možné pořídit si zpěvník domů – zájemci ať sdělí,
kolik ks chtějí objednat. Předpokládaná cena je 450Kč/ks.

Také v době pandemie sbor potřebuje Vaše finanční příspěvky –
tzv. salár. Díky nim je možné zaplatit práci faráře, udržovat budovy

v dobrém stavu, uhradit energie, cestovní náklady atd. Výše saláru
je  dobrovolná,  postupující  odluku  od  státu  je  nicméně  potřeba
kompenzovat  zvýšenou  obětavostí  –  v  roce  2030  bude  částka,
kterou  musí  náš  sbor  odvést  na  tzv.  Personální  fond  činit  680
000kč. Pro dlouhodobé udržení samostatného farářského místa se
tak jeví jako ideální příspěvek ve výši 5% čistého ročního příjmu.
Salár  je  nejlépe  zaplatit  bankovním  převodem  (č.  ú.
2600386516/2010), případně je možné ho předat v hotovosti naší
pokladní, Iloně Havlíčkové.

Jiná možnost je výhledové sloučení našeho sboru s okolními – v
našem případě se nejvíce nabízejí  Třebechovice nebo Černilov.
Sloučení  sborů  v  žádném případě  nemá znamenat,  že  by  práce  na

jednotlivých místech ustala či se nějak zmenšovala. Znamená to
předně spojení sil – nejen těch ekonomických. Je ale zřejmé, že
při takovém uspořádání musí práci, dříve vykonávanou 2-3 faráři,
zastat  jeden.  To s sebou nese nutnost  obsadit  část  bohoslužeb
jinými kazateli – laiky nebo hosty. Také čas pro návštěvy a osobní
rozhovory  bude  pochopitelně  menší.  Jen  pro  představu  –  náš
seniorát  počítá  výhledově  s  6-7  faráři  namísto  stávajících  12.
Přesto i tato cesta je bezpochyby krokem vpřed – ne do úpadku.
Struktura  církve  je  totiž  jen  pomocí  k  zvěstování  evangelia  a
následování Ježíše Krista, což je naše hlavní poslání. Bude-li toto
naší prioritou,  bude nám v našem sboru dobře,  ať už bude mít
jakoukoliv podobu.

Na závěr chceme poděkovat všem Vám, díky komu je sbor v
Klášteře  nad  Dědinou  živým  společenstvím,  i  v  době,  kdy
musí  být  kostel  zavřený.  Děkujeme Vám, kdo se o  dění  ve
sboru  zajímáte,  kdo  hledáte  cesty,  jak  sborové  aktivity
zprostředkovat na dálku. Vám, kdo pamatujete na nemocné,
osamělé a další trpící, kdo podporujete sbor finančně a kdo se
za nás modlíte.



SBOROVÁ SETKÁNÍ O VELIKONOCÍCH

Vzhledem  k  aktuálním  omezením,  souvisejícím  s  pandemií
COVID-19,  především  pak  k  uzávěře  okresů,  neproběhnou  ani
letošní Velikonoce, jak jsme byli  zvyklí.  Přesto se vynasnažíme,
abychom je  mohli  prožít  slavnostně  a  co  možná  společně.  Na
Zelený čtvrtek  se tak setkáme v 17h  k četbě Pašijí a promítaní
živých  obrazů  pomocí  internetové  platformy  Zoom.  Ze  setkání
vznikne záznam, který bude poté možno shlédnout na YouTube.
Na Velký pátek bude ČT2 od 10h přenášet bohoslužby ze sboru v
Ostravě – kázat bude tamní farářka Ewa Jelinek. Využijeme tak
tuto  možnost,  „navštívit“  jiný  sbor.  V  neděli  na  Boží  hod
velikonoční se sejdeme k bohoslužbám s večeří Páně naživo, a
to nejprve od 9h v Klášteře nad Dědinou v kostele a poté od 10:30
v Opočně. Kvůli nedostatečné kapacitě naší modlitebny využijeme
katolický kostel Narození Páně na Kupkově náměstí, který nám
laskavě  zapůjčila  místní  katolická  farnost.  Zúčastněte  se  proto
prosíme bohoslužeb podle toho, ve kterém okrese bydlíte. Oboje
bohoslužby  proběhnou  za  přísných  hygienických  podmínek  –
účastníky prosíme, aby měli respirátory, použili dezinfekci na ruce
a udržovali  nejméně  2m odstup  od  lidí  mimo svou domácnost.
Víno při večeři Páně budeme přijímat z malých skleniček. Pro ty,
kdo  se  nemohou  zúčastnit  nedělních  bohoslužeb,  budou  na
internetových  stránkách  ke  stažení  podklady  pro  domácí
bohoslužby

PŘEHLED VELIKONOČNÍCH SETKÁNÍ
1. 4. Zelený čtvrtek 17:00 Čtení Pašijí s živými 

obrazy
Zoom

2. 4. Velký pátek 10:00 Přenos bohoslužeb 
sboru v Ostravě

ČT2

4. 4. Neděle 
velikonoční

9:00 Bohoslužby s   
Večeří Páně

Klášter nad Dědinou
kostel

4. 4. Neděle 
velikonoční

10:30 Bohoslužby s   
Večeří Páně

Opočno kostel
Narození Páně

Já o studnici vím,
jež vody rozlévá
i v temné noci.

Tu věčnou studnici může ukrývat stín,
kde vždycky najdu ji, já spolehlivě vím
i v temné noci.

Snad bez počátku je, snad ani nemá 
dna, však dobře vím
že vše v ní počátek svůj má
i v temné noci.

Vím, že nic nemůže
být v světě krásnější,
že zem i nebesa tam žízeň konejší
i v temné noci.

Vím, že je bez konce té studny hlubina
a její podstatu že člověk nepozná
i v temné noci.

Jas této studnice se nikdy nemění
a světlo veškeré
vychází pouze z ní
i v temné noci.

Ta věčná studnice je chlebem 
života
a život dává nám jsouc uvnitř 
ukryta
i v temné noci.

Je zde a svolává všechno,
co živé je,
ať blíže přistoupí a z ní se napije
i v temné noci.

Ta živá studnice,
po které toužil jsem,
zde v chlebě života mi bude 
pokrmem
i v temné noci.

sv. Jan od Kříže
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