
PŘEHLED PRAVIDELNÝCH SHROMÁŽDĚNÍ

neděle 9:00 Bohoslužby Klášter n.D. kostel/TS

1. a 3.
neděle

10:30 Bohoslužby Opočno modlitebna

pondělí 17:00 Biblická hodina pro děti fara

úterý 16:00 Biblická školka fara

2. středa 18:00 Biblická hodina Klášter 
n/D

fara

4. středa 18:00 Biblická hodina Černilov fara

poslední
středa

14:00 Biblická hodina Opočno po domluvě

1. úterý 18:00 Staršovstvo fara

po dohodě 18:00 Střední generace fara/Šonov

Kontakt:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Klášter nad Dědinou 22, 517 71 České Meziříčí
farář Jan Lavický kurátor Daniel Havlíček
Mobil: 731 634 598 (vč. WhatsApp)
e-mail: klaster@evangnet.cz
web: klaster.evangnet.cz
bankovní spojení: 2600386516/2010

Na titulní straně je použit obraz Kristus sv. Jana od Kříže od Salvadora Daliho

VELIKONOCE 2022
Zpravodaj sboru Českobratrské církve evangelické

v Klášteře nad Dědinou



Balada velkopáteční

Shromáždil člověk prý moudrosti své poklad, uložil jej do svých
přísloví, a kdo chce pravdu snad o životě poznat, k tomu ať ten
poklad promluví. Chcete-li však takto dojít poučení nezůstaňte v
půli  cesty  stát,  snažte  se  naslouchat  jen  plnému znění,  půlka
pravdy může taky lhát.

Do jámy upadne, kdo jiným ji  chystá, sejde mečem kdo s ním
zachází, pravda však bývá pouze tehdy jistá, když jí jedna půlka
neschází.  Slyšte  proto  všichni  druhou  polovinu,  je  v  ní  skrytá
moudrost odvěká, kdo meče vzdává se, ten na kříži sejde, slyšte,
lidé, moudrost člověka.

Evangelický zpěvník 319; M. Rejchrt 1983

Bože, je tak těžké spoléhat na Tvou moudrost, když kolem
panuje válečné šílenství.  Je  tak těžké věřit  ve Tvou moc,
tváří  v  tvář  násilně  prosazované moci  lidské.  Toužíme po
spravedlnosti a po pokoji, ale nedokážeme přitom opustit své
omezené lidské představy, jak by jich mělo být dosaženo. A
tak se chceme aspoň teď o Velikonocích rozpomenout na
všechny  ty  divuplné  cesty,  kterými  se  Tvá  vůle  ve  světě
prosazuje:

Vzpomínáme, kolikrát Tě Boží lid prosil  o svobodu – abys
svrhl krále, který jej zotročoval. Abys pokořil ty, kdo se nad
tvůj  lid  vyvyšují.  Byly  to  prosby  o  svobodu  tak,  jak  jí
rozumíme. A Ty jsi poslal po řece dítě v košíku – a tento z
vody vytažený Mojžíš pak zachránil  tvůj  lid a přivedl  ho k
svobodnému životu v zemi, kterou jsi jim daroval.

Vzpomínáme,  kolikrát  jsme  Tě  prosili,  abys  zastavil
krveprolití  –  abys potrestal  ty,  kdo páchají  násilí.  Aby Tvá
spravedlnost byla rychlá, pádná a nezpochybnitelná. Byly to
prosby o spravedlnost, tak jak jí  rozumíme. A Ty jsi poslal
svého  syna  zemřít  na  kříž.  Stal  se  hromosvodem  pro
všechno násilí, které se dělo, děje a bude dít. A tak se každý,
kdo  ve  víře  pohlédne  na  ukřižovaného  Krista,  může
spolehnout, že násilí, které na něj doléhá již bylo odsouzeno.
Že spravedlnost již byla zjednána a že se projeví v plnosti.

Vzpomínáme,  kolikrát  jsme  Tě  prosili,  abys  ze  světa
odstranil bídu, hlad a nemoci.  Aby nikdo zbytečně netrpěl.
Byly  to  prosby o  spasení,  tak  jak  mu rozumíme.  A Ty jsi
vzkřísil svého syna Ježíše z mrtvých. Jeho prázdný hrob je
pro každého z nás ujištěním, že ani  sama smrt  nad námi
nemá  vládu.  Když  jsme  se  přimlouvali  za  uzdravení
symptomů, Ty jsi nám přinesl skutečný lék.

A tak  Tě  Bože  prosíme  –  prosazuj  svou  vůli  i  v  tomto
neklidném čase. Prosazuji ji svými cestami – tak, jak si to my
vůbec neumíme představit. Dej nám, prosíme, vidět znamení
své  moci.  Dej  ať  i  naše  mnohdy  skomírající  víra,  zažije
zázrak vzkříšení. Amen

Milí přátelé v Kristu, přejeme Vám ať víra v Boží moc a
jeho moudrou vládu, prozařuje všechny temnoty, a stává
se Vám posilou a nadějí pro každý nový den.

Za staršovstvo sboru

Daniel Havlíček, kurátor Jan Lavický, farář



DĚNÍ VE SBORU
 

členů  –  tedy  na  saláru  a  dalších  darech.  Díky  finanční  obětavosti
mnoha  z  vás,  jsme i  loni  vybrali  dostatek  peněz,  abychom uhradili
náklady na vlastního faráře,  energie a další  provoz budov,  cestové,
pomůcky  pro  výuku  dětí  atp.  Velice  si  vašich  příspěvků  vážíme!
Doporučená  výše  saláru  je  v  posledních  letech  stanovena  na  5%
čistého ročního příjmu. Při takovém saláru zvládneme i do budoucna
pokrýt všechny výdaje sboru, navzdory neustále rostoucím nákladům
(hlavně personálním). Tomuto ideálnímu stavu se ale zatím blížíme jen
zvolna.  Pokud  bychom  v  příštích  letech  nedokázali  shromáždit
dostatečné množství peněz, bude potřeba hledat pro náš sbor jinou
cestu – např.  snížení  úvazku faráře nebo sloučení  s  jiným sborem.
Faráře bude na další období volit sborové shromáždění již příští rok,
proto  je  dobré,  mít  na  zřeteli  také  ekonomický  rozměr  sborového
života.

VÝHLED DÁLE
Momentálně  probíhají  přípravy  na  velikonoční  svátky:  Na  Zelený
čtvrtek se tak sejdeme k společnému čtení Pašijí, na Velký pátek se
sejdeme  k  bohoslužbám s  večeří  Páně  výjimečně  odpoledne  a  na
nedělí  božihodové  bohoslužby  se  přesuneme  do  kostela.  Přehled
všech velikonočních setkání naleznete v tabulce na poslední straně.
Počínaje květnem se můžete těšit také na pestrý kulturní program: V
neděli  8.  5.  se  bude  v  Toleranční  síni  konat  beseda  s  regionálním
historikem Jiřím Machem o životě evangelíků po Bíle hoře. 15. 5. se v
Semonicích  uskuteční  seniorátní  rodinná neděle.  Na programu jsou
bohoslužby, výtvarné dílny, divadlo, beseda a další pestrý program pro
všechny generace. O týden později,, 22. 5. pojedeme na sborový výlet
na  Zelenou horu  u  Žďáru  nad Sázavou.  Zájemci  ať  se  co  nejdříve
přihlásí u Jana Lavického – kvůli rezervaci míst v autobuse. Poslední
květnovou neděli  bude naším hostem religionista prof.  Pavel Hošek,
který bude mít od 15h přednášku o vztahu křesťanství a vlastenectví. V
červnu  se  s  konfirmandy  vydáme  na  výlet  „po  stopách  Jednoty
bratrské“  na  Moravu.  Letní  prázdniny  bychom  chtěli  opět  přivítat
společným posezením kolem ohně na farní zahradě.
Na závěr chceme poděkovat všem, kdo se podílejí na chodu sboru
přípravou bohoslužeb, hudebním doprovodem, výzdobou, výukou
nedělní školy, účastí na brigádách, návštěvami jiných členů sbor,
či  jakkoliv  jinak.  Děkujeme  velice  za  všechny  projevy  Vaší
podpory – vyjádřené slovy, činy, penězi či modlitbami. 

Ani loňské adventní a vánoční období, se v našem sboru neobešlo 
bez omezení, způsobených pandemií. Bohoslužby jsme naštěstí rušit 
nemuseli, až do půlky ledna ale probíhaly ve studeném kostele. 
Bohužel jsme museli opět oželet adventní koncert, také dětská 
vánoční hra byla z důvodu mnoha nemocných herců přeložena na 
leden. Na 4. adventní neděli se zato konaly benefiční bohoslužby pro 
spolek Nedoklubko, pomáhající rodinám předčasně narozených dětí. 
Na Boží hod jsme také začali používat nové zpěvníky, pořízené z 
výtěžku účelové sbírky. Doufáme, že našemu sboru budou sloužit 
stejně dobře – a stejně dlouho, jako ty původní. Další, jistě pozitivní 
změnou bylo vybudování zpevněných vstupů na hřbitov a parkoviště. 
Tyto úpravy nechal provést OÚ Ledce, kterému za to patří naše velké 
poděkování.
Po Novém roce se ustálil více méně pravidelný sborový život. Kvůli 
administraci sousedního sboru, se častěji, než dříve ujímají vedení 
bohoslužeb presbyteři Vladimír Pavlíček a Ladislav Brandejs, 
případně i jiní členové sboru a hosté. Dvakrát za měsíc se 
bohoslužby konají také v Opočně. Na faře se schází konfirmandi a 
nově také biblická školka. Biblickou hodinu pro dospělé děláme po 
dohodě dohromady se sborem v Černilově. Jednou za měsíc se koná 
biblická hodina také v Opočně. Krom těchto pravidelných setkání se 
konal třeba filmový klub nebo karneval nedělní školy. Na začátku 
dubna se také sešlo Výroční sborové shromáždění. Mládež se mohla 
zúčastnit víkendového pobytu v Tisu a náš sbor také letos hostil 
setkání Spolku křesťanských právníků. Snažíme se taky obnovit 
setkání střední generace, které pořádáme dohromady se sborem v 
Šonově. Můžeme tedy snad říct, že náš sbor pandemii přežil a že se 
sborový život opět rozvíjí. Nepříjemným důsledkem covidové krize 
však je, že se teď všech sborových aktivit účastní výrazně méně lidí, 
než tomu bylo v dřívějších letech.
Ze stavebních prací nás letos čeká především obnova obou zdí 
kolem zahrady. S touto akcí bude spojena ještě oprava chodníku 
před farou. V Opočně pokročíme v rekonstrukci modlitebny instalací 
kuchyňky pro volnočasové využití. Jiné větší investice na tento rok 
neplánujeme.
Ekonomická soběstačnost sboru stojí na dobrovolných příspěvcích 



Přemohl  Ježíš smrti  noc,  z hrobu vstal  na úsvitu.  Jeho je
sláva čest  i  moc – a on nám kráčí  na pomoc,  na pomoc
svému lidu.

To  jitro  velikonoční,  smíš  chválit  v  každém  místě.  Vždyť
všude, kde se shromáždí, ve jménu jeho dva neb tři,  je s
nimi zcela jistě.

Tak s církví svou se setkává ve svátostech a Slovu. 
Každému, kdo jej poznává, v pokorné víře vyznává, svůj 
život dává znovu.

Ježíši  věrný,  zůstaň již  i  s námi,  když den hasne. Ať nad
hroby, jež všude zříš, nám svítí, vede dál a výš, tvé, Pane
světlo jasné!

Evangelický zpěvník 558; L. Rejchrt 1979

PROGRAM O VELIKONOCÍCH
14. 4. 17:00 ZELENÝ ČTVRTEK Čtení Pašijí Toleranční

síň

15. 4. 17:00 VELKÝ PÁTEK Bohoslužby s 
večeří Páně

Toleranční
síň

17. 4. 9:00 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 
Bohoslužby s večeří Páně

kostel

17. 4. 10:30 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 
Bohoslužby s večeří Páně

Opočno
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